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SAMMANFATTNING 

 

 

 

Hjärtsvikt är en sjukdom som drabbar många personer i Sverige. Sjukvårdskostnader för 

behandling av hjärtsvikt har ökat de senaste åren. Den icke farmakologiska behandlingen 

består av de livsstilsförändringar personer med hjärtsviktssymtom behöver göra genom 

symtommonitorering och förändring av riskfaktorer. De personer som har en bra följsamhet 

till egenvård har lägre risk för återinläggning och lägre mortalitet. Trots denna kunskap har 

inte mortaliteten gått ner nämnvärt och sjukvårdens metoder att ge stöd till egenvård inte 

förändrats mycket de senaste åren.  

 

Syftet var att belysa åtgärder och hinder för stöd till egenvård för personer med hjärtsvikt. 

 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt för att belysa kunskapsläget utifrån olika stöd för 

egenvård inom det valda området. Totalt nitton artiklar valdes ut och kvalitetsgranskades och 

analyserades. Innehållet i artiklarna kategoriserades i åtgärder för stöd av egenvård och 

screening av hinder för egenvård.  

 

Resultatet av litteraturöversikten visade att olika former av åtgärder till stöd såsom utbildning, 

coachning och symtommonitorering leder till förbättrad följsamhet till egenvård, högre 

livskvalitet, ibland minskad dödlighet och färre återinläggningar samt att uppföljning, 

feedback och reflektion gör personer mer positiva till att ändra sitt egenvårdsbeteende. Att ha 

en enda åtgärd i form av information och utbildning visade ingen större effekt. Studien visar 

på att det finns stora kunskapsluckor och hinder hos personer med hjärtsvikt för att en god 

egenvård ska kunna bedrivas och att det är viktigt att ta reda på dessa hinder. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: hjärtsvikt, egenvård, stöd, åtgärder 
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INLEDNING 

 

Att ha en kronisk sjukdom såsom hjärtsvikt är som att åka berg och dalbana, ibland kunna 

fokusera på att leva till att i nästa stund behöva fokusera på egenvård och konsekvenser av 

sjukdomen (Klang-Söderkvist 2015). 

 

BAKGRUND 

 

Definition av hjärtsvikt  
Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtat har svårt att försörja kroppens organ med lämplig 

blodförsörjning. Det finns olika former av hjärtsvikt. Tidigare beskrevs de olika formerna som 

vänster och högerkammarsvikt (Strömberg, 2005). I dag heter de olika formerna systolisk och 

diastolisk hjärtsvikt. Systolisk hjärtsvikt, heart failure and reduced ejection fraction [Hfref] 

beror ofta på en skada på hjärtmuskeln som uppstått av ex. hjärtinfarkt och högt blodtryck. Då 

finns en nedsatt pumpförmåga i hjärtats vänstra kammare vilket innebär att blodet inte 

pumpas runt i kroppen tillräckligt effektiv, detta medför en nedsatt ejektionfraktionsvolym. 

Diastolisk hjärtsvikt, heart failure with preserved ejection fraction [Hfpeff] är när hjärtat 

pumpar ut normal blodvolym men har svårt att fyllas med blod då kammaren i hjärta mist sin 

elasticitet. Ofta har patienter med hjärtsvikt både systolisk och diastolisk hjärtsvikt. 

Diagnosen ställs genom hjärteko och blodprov, nauretisk peptid [NT-proBNP] samt 

patientens symtom som kan vara bensvullnad, dyspnè, fatigue och vätska på lungor (Européan 

Society of cardiology [ESC], 2016). Den kroniska hjärtsvikten utvecklas ofta långsammare 

under längre tid och ger i början få symtom. Den orsakas ofta av en skada på hjärtat tex av 

hjärtinfarkt. Akut hjärtsvikt är något som snabbt försämrar patienten tex vid en hjärtinfarkt 

(ischemi) eller infektion och är ett livshotande tillstånd (Cowie, Anker, Cleland, Felker, 

Filippatos, Jaarsma, Jourdain, Knight, Massie, Ponikowski, & López-Sendón, 2014). 

 

Förekomst 

I en tvärsnittsstudie har personer i Storstockholm undersökts under 5 år. Incidens för att 

insjukna i hjärtsvikt i Sverige är 3.7/1000 person/år hos kvinnor och män 3.8/1000 person-år. 

Prevalensen är 2,2 procent. Studien visar på att prevalensen i Sverige har förändrats under 

undersökningsåren 1997-2010, incidens och dödlighet har sjunkit hos både män och kvinnor. 

Det kan var effekter av att måldoser används för läkemedel tex betablockad och 

ACEhämmare. Studien visar även att av de som insjuknar i hjärtsvikt är 90 procent över 60 år. 

Fem års överlevnad är 48 procent. Män och kvinnors insjuknandefrekvens ökar med stigande 

ålder (Zarrinkoub, Wettermark,Wändell, Mejhert, Szulkin, Ljunggren, & Kahan, 2013). Ca 70 

procent av alla patienter som läggs in i slutenvården är relaterade till hjärtsvikt. Kvinnor 

drabbas i större utsträckning av hjärtsvikt som inte är relaterad till ischemi och har ofta en 

bättre bevarad vänsterkammarfunktion, men dödligheten är lika hög hos kvinnor som hos män 

(Schenck-Gustavsson, DeCola, Pfaff, & Pisetsky, 2012). Tidig återinläggning är vanlig 22,3 

procent inom 30 dagar och 40.2 procent inom 90 dagar (Kilgore, Patel, Kielhorn, Maya, & 

Sharma, 2017). Personer med hjärtsvikt står för en stor del av vårdkonsumtionen och 31 

procent av de oplanerade återinläggningarna (Stäck, Forsberg, Högberg, Werr & Edgren, 

2012). Sjukvårdskostnader för behandling av hjärtsvikt har ökat med 60 procent under de 

senaste 20 åren (Schenck-Gustavsson et al., 2012). Sett ur ett genusperspektiv har män har en 

högre återinläggningsrisk på 9 procent än kvinnor 8 procent (Socialstyrelsen, 2017). Många 

studier har med ett lågt antal deltagande av kvinnor, ofta 20–25 procent då många studier 
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bygger på en yngre population av personer med hjärtsvikt och blir därmed inte helt jämförbar 

eftersom kvinnor insjuknar i högre ålder än män 70–75 år (Schenck-Gustavsson et al., 2012).  

 

Symtom 
Symtom på akut hjärtsvikt upplevs ofta som andnöd och ibland uppstår lungödem pga. den 

extra vätska som ansamlats i kroppen, detta kan utmynna i en kardiogen chock med lågt 

blodtryck och dålig pumpförmåga hos hjärtat (Cowie et al.,2014).  Definitionen av kardiogen 

chock är en akut pumpsvikt i hjärtat som medför minskad cardiac output(minutvolym) trots 

adekvat intravaskulär volym men den medför en hypoxi i vävnaden (ESC, 2016). Symtom på 

hjärtsvikt kan även vara svullna ben och/ eller buk och att personen upplever trötthet, 

viktuppgång och dålig syresättning (Vuojärvi-Nilsson, 2017). Det finns ett indelningssystem 

för hjärtsvikt från NEW York Heart Association [NYHA] som bygger på symtombilden, där 

NYHA 1 är en hjärtsvikt som inte ger symtom ifrån sig, NYHA 2 är en lätt hjärtsvikt med 

trötthet och andfåddhet vid måttlig fysisk aktivitet, NYHA 3 är en medelsvår hjärtsvikt med 

trötthet och andfåddhet vid lätt fysisk ansträngning indelas i undergruppen a och b, 3a är de 

som kan gå mer än 200 meter på plan mark, 3 B är de något allvarligare fallen och NYHA 4 

är en svår hjärtsvikt med trötthet och andfåddhet i vila och symtom även i vila (Fridlund, 

Malm & Mårtensson, 2012). 

 

Behandling 

Farmakologisk behandling inriktar sig till att normalisera de faktorer som rubbas hos en 

person med hjärtsvikt. De faktorer som förändras är de som styr hjärtats normala funktion. 

Preload är belastningen av myocardiet i slutet av diastole (vilofas). Afterload är sträckningen i 

hjärtats kammare dvs den resistans som blodets utdrivning har från kammare. Kontraktilitet är 

hjärtats förmåga att dra sig samman och hjärtfrekvens är hjärtslagens takt. Mediciner som 

påverkar preload är diuretika, Raasblockad, ACE-hämmare, angiotensinblockerare, 

betablockad och vid akuta besvär ges nitrater. Mediciner som påverkar afterload är 

långverkande nitrater, ACE.hämmare och kalciumblockerare. Vid försämrad kontraktilitet i 

hjärtat ges mediciner som digitalisglyckosider och kalcumsensiterare. Vid förhöjd 

hjärtfrekvens ges carvedilol men även sviktpacemaker så kallad CRTD övervägs (Fridlund et 

al., 2012). Den icke farmakologiska behandlingen består av de livsstilsförändringar personer 

med hjärtsviktssymtom behöver göra genom symtommonitorering och förändring av 

riskfaktorer. De symtommonitoreringar som fokuseras på vid hjärtsvikt är viktökning, 

andfåddhet, ödem och trötthet. Livsstilsfaktorer är personens följsamhet till behandling, 

läkemedelshantering tex undvika antiinflammatoriska läkemedel, minskat salt intag, gott 

näringsintag, vätskereststriktion, alkoholreststriktion, minskad rökning och ökad fysisk 

aktivitet, detta kallas också för egenvård (Strömberg, 2005). 

 

Stöd 

Stöd definieras som något som görs för att befrämja personen till att göra själv och / eller 

genom att lära personen utföra det själv (Orem, 2003). Stöd kan även ges på olika nivåer, 

individnivå, gruppnivå och övergripande samhällsnivå (Sveriges Kommuner och Landsting 

[SKL], 2016). Stöd bör utföras av en kunnig person som kan stödja. Stöd för att främja hälsa 

och goda levnadsvanor genom att stärka personer i psykiskt fysiska och sociala 

välbefinnandet. Ohälsa kan förebyggas genom att reducera riskfaktorer. Delvis kompenserat 

stöd är när vårdpersonal samarbetar med anhöriga så att behoven blir tillgodosedda (ESC, 

2016).  

Att identifiera förutsättningar så som erfarenheter, kunskapsnivå, motivation kognitiv 

funktion, värderingar, stöd och förtroende är viktigt för att kunna utveckla rätt stöd till 

egenvård (Jaarsma, Cameron, Riegel & Strömberg, 2017). 
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Egenvård 
Definition av egenvård 

Definition av egenvård är den kapacitet som finns hos individer, närstående och i samhället att 

förbygga och eller hantera sjukdom, handikapp och befrämja hälsa och då med eller utan stöd 

av sjukvården (World Health Organisation [WHO], 2013). Egenvård är också när personal 

inom hälso-sjukvården anser att en person själv eller med hjälp av någon annan person kan 

utföra en hälso-sjukvårdsinsats (Socialstyrelsen, 2013) definitionen av egenvård enligt Orem 

är de aktiviteter som patienten gör för att skapa hälsa och välbefinnande och bevara livet 

(Orem, 2003). 

 

Orems teori om egenvård 

Orems teorier om egenvård beskrivs att människans egenvårdande kapacitet är av stor 

betydelse och beskrivs som människans förmåga att ta hand om sig själv och sina närstående. 

Detta möjliggörs genom att åstadkomma fullständighet, jämvikt i tillvaron som uppnås genom 

att ta hänsyn och tillgodose människans och närståendes behov av kroppsligt välbefinnande. I 

Orems teori ingår begrepp såsom egenvård, egenvårdsförmåga, egenvårds hantering, 

egenvårdskontroll, egenvårdskrav och egenvårdsbrist. Förmågan att leva med följder av 

sjukdom och eller försämrat hälsotillstånd, men ändå finna en livsstil som gör att personen 

utvecklas. Däremot är omvårdnadsförmåga och omvårdnadsprocedurer förbehållen 

sjukvårdspersonalen (Orem, 2003). Teorin om egenvårdsbalans enligt Orem bygger på tre 

teorier, egenvårdsbrist, egenvård och omvårdnadssystemet. Egenvårdbristen utgör de 

utmaningar som är kopplade till avvikelser i hälsan och den utveckling personen ställs inför 

med omvårdnadsystemet utgör det nätverk som anhöriga och ex. sjuksköterska utgör och hur 

det fungerar, omvårdnadsystemet är det som skapar förutsättningarna (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). 

 

Målet för egenvård är att genom informationsgivning möjliggöra beslutsfattande och 

problemlösning. Det innebär även att få kunskap om vart personen kan vända sig vid frågor, 

ett så kallat informationsnät. Vid en kronisk sjukdom behöver vårdgivaren vara professionell 

som både samarbetspartner och pedagog. Åtgärdsplanering med den kroniskt sjuke syftar till 

träning för praktiska egenvårdsaktiviteter som hjälper personen att hantera sjukdomen. Stöd 

och råd för livsstilsförändringar ex. att sluta röka eller fysisk aktivitet för att bibehålla sin 

kondition, effektiv egenvård tex med flexibel diuretikados vilket är att personen själv kan 

anpassa sin diuretika dos efter symtom på hjärtsvikten utifrån ordinationer (Vuojärvi-Nilsson, 

2017). Innehållet i egenvård är hantering av beteenden genom att bevara och skapa ny livsstil 

som delas in i hantering av medicinsk art och hantering av emotionell art. Hantering av 

medicinsk art innebär ex. att ta läkemedlen. Hantering av emotionell art innefattar att hantera 

de känslor som uppkommer vid undersökning, behandling och biverkningar, samt att leva 

med en kronisk sjukdomsbild som personer med hjärtsvikt har. Stöd av vårdpersonal utifrån 

Orems teorier är att använda sig av fem hjälpmetoder för att kunna bemöta och kompensera 

hälsorelaterade anspråk, utgår även från att vårdpersonal använder sig av fem hjälpstrategier, 

för att hjälpa personer bemästra och kompensera sjukdom. Detta sker genom att vägleda 

personer med hjärtsvikt, stödja psykiskt och fysiskt, undervisa, handleda och att frambringa 

en utvecklande miljö (Orem, 2003).  

 

Begreppet egenvård är att finna förutsättningar för egenvård, egenvårdsbedömningar genom 

att tillämpa olika åtgärder för stöd och egenvårdsbeteende med olika handlingsätt (Orem, 

2003). 
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Följsamhet till egenvård 

Följsamheten till egenvård påverkar symtomen på hjärtsvikten. En studie visar att endast 35 

procent har följsamhet till att mäta sin vikt och 39 procent till fysisk aktivitet. Personer med 

deppresiva symtom visade sig mindre mottagliga för utbildning i egenvård (Van der Wal, 

Jaasma, Moser, Veeger, Van Gilst & Van Veldhuisen, 2015).  

 

I en studie där 830 personer med hjärtsvikt deltagit visar att följsamheten till egenvård är 

viktig. Personer som inte har den följsamheten till livsstilsförändringar påverkas negativt som 

enomökad återinläggning och ökad dödlighet (Van der Wal, Van Veldhuisen, Veeger, Rutten 

& Jaarsma, 2009), (Lee Bidwell, Paturzo, Alvaro, Cocchieri, Jaarsma, Strömberg, Reigel & 

Vellone, 2017). Med återinläggning menas inskrivning i slutenvård 1–30 dagar efter en 

utskrivning (Socialstyrelsen, 2017). Där nivån av egenvården har kartlagts och utbildning i 

egenvård getts, har återinläggningar reducerats med 30 procent på 12 månader (Boyed, Peters, 

New, Hwang, Ha & Korczyk, 2017). Att mäta nivån av egenvård kan vara svårt även om 

enkäten är anpassad till personer med hjärtsvikt (Sedlar, Lainscak, Mårtensson, Strömberg, 

Jaarsma & Fakas, 2017). Det finns 37 olika faktorer av betydelser för en lyckad egenvård ex 

på några sådana faktorer är att patienten ska vara välinformerad för att förstå symtomen, 

patientens följsamhet till medicinering, patients vilja att vara autonom i sin egenvård, att 

patienten har tilltro till sin egen förmåga att bedriva egenvård, hinder för egenvården såsom 

dålig sjukdomsinsikt, hinder att inte förstå sina symtom av hjärtsvikt (Herber, Bucker, 

Metzendorf & Barroso, 2017).  

 

Problemformulering 

 

Den icke farmakologiska behandlingen består av de livsstilsförändringar personer med 

hjärtsviktssymtom behöver göra genom symtommonitorering och förändring av riskfaktorer.  

Målet för egenvård är att person med hjärtsvikt själv kan ta ställning till att besluta om 

åtgärder för att kunna göra livsstilsförändringar. För att skapa dessa förutsättningar har vården 

en viktig roll att identifiera olika former av åtgärder till stöd för personer med hjärtsvikt.. 

Genom att undersöka vilka sorters stöd och hinder som finns men även att se om de gav 

någon effekt.  

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa åtgärder och hinder för stöd till egenvård för personer med hjärtsvikt i 

vården.  

 

METOD 
 

Författarna valde att göra en litteraturstudie för att få fram vad tidigare forskning visat på om 

olika stöd för en bättre egenvård för personer med hjärtsvikt samt det aktuella kunskapsläget 

inom ämnesområdet. Friberg (2012) menar att genom en litteraturstudie fås ett underlag för 

att kritiskt granska forskningsresultat via artiklar om olika former av åtgärder till stöd för att 

sedan strukturerat och sammanställa dessa till resultat.  

 

Urval 

Inklusionskriterier var artiklar mellan åren 2012-2017. Artiklar med etiskt godkännande som 

innehöll stöd till egenvård för patienter med hjärtsvikt. Artiklarna var orginalartiklar peer 

reviewed. Både kvalitativa och kvantitativa orginalartiklar inkluderades. Exklusionskriterier 

var barn under 18 år samt litteraturstudier och förstudier exkluderades. 
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Datainsamling 
Provsökning med meshtermer (Medical Subjekt Headings) och (Cinahlheadings) gjordes i 

oktober 2017 i referensdatabaserna CINAHL och Pubmed. De meshtermer som användes var 

Heartfailure, and, self-care, and, support and nursing care. Sökningen gav över 2000 träffar, 

vilket menas att antalet av artiklar är betydelsefulla för att kunna genomföra en 

litteraturöversikt (Friberg 2012). Därefter gjordes den huvudsakliga sökningen i december 

2017 i Pubmed, med hjälp av bibliotekarie. Den huvudsakliga sökningen kan bara göras 

genom att författarna till uppsatsen noggrant planerar sökningen av artiklar samt att de har en 

kunskap om ämnet (Friberg 2012). De sökord som kombinerades var heartfailure and 

selfcare/education med booelska sökoperatorer vilket är en sökteknik där sökordens samband 

till varandra bestäms genom att lägga till and, or, not till sökorden. Vilket gav en så kallad 

söksträng. Genom granskning av titlarna på samtliga 104 st. artiklar, valdes 50 artiklar utifrån 

matchning av titlarna jämfört med sökorden och 54 artiklar som inte matchade valdes bort, 

Samtliga abstract av dessa 50 artiklar, lästes av båda författarna. Artiklarna sorterades utifrån 

olika kriterier för att lättare kunna kategorisera, där ett första urval enligt inklusionskriterier 

och exklusionskriterier, utgick från PICO metoden, där varje abstract bedömdes utifrån P: 

patient, population (vem) I: intervention (vad) C: kontrollgrupp O: outcome (utfall/resultat), 

(Forsberg, Wengström, 2015). När PICO metoden var gjord fann författarna 31 st. artiklar 

som ansågs vara betydelsefulla för litteraturöversikten och dessa lästes i sin helhet av båda 

författarna och granskades noggrant i flera steg, här användes litteraturstudier, studier som 

mätte endast upplevelse samt interventioner som bestod av vårdmodeller och andra 

organisatoriska förändringar bort vilket resulterade i 19 artiklar se tabell 1. 

 

Tabell 1: Redovisning av databassökning 
Databas 

Pubmed 

Datum 

2017-

12-20 

 

Sökord 

Heart failure 

Begränsningar 

 

Antal 

Träffar 

219017 

Lästa 

abstrakt 

0 

Lästa 

artiklar i 

fulltext 

0 

Inkluderade 

artiklar  

0 

Pubmed 2017-

12-20 

Heart failure  2012-2017 58668 0 0 0 

Pubmed  2017-

12-20 

Selfcare/educati

on 

2012-2017 13077 0 0 0 

Pubmed 2017-

12-20 

("Heart 
Failure"[Majr:

noexp] AND 

("Self 

Care/educatio
n"[Majr] OR 

"Self 

Care/instrume
ntation"[Majr] 

OR "Self 

Care/methods
"[Majr] OR 

"Self 

Care/nursing"[
Majr] OR "Self 

Care/organizat

ion and 

administration
"[Majr])) AND 

"last 5 

years"[PDat]) 

2012-2017 104  50 31 19 
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AND ("last 5 

years"[PDat]) 
 

 

Dataanalys 

19 artiklar valdes ut som ansågs relevanta för syftet. Vetenskaplig klassificering och 

kvaliteten på artiklarna bedömdes med hjälp av Sophiahemmet Högskolas 

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

där kvalitetsbedömning och klassificering utifrån en tregradig skala där hög kvalitet = I, 

medelkvalitet = II och låg kvalitet =III (bilaga I). Artiklarna sorterades utifrån en modell av 

Friberg (2012) för att kunna identifiera innehållet i artiklarna. Författarna läste artiklarna flera 

gånger och sökte i texten för att hitta mönster i artiklarna för olika former av stöd och hinder 

för egenvård. Detta för att lättare kunna utvärdera och jämföra de olika studierna mot 

varandra, genom att leta efter likheter och olikheter. Artiklarna strukturerades i artikelmatris 

efter författare, år, land, titel, syfte, metod, deltagare, bortfall, resultat, kvalitetsbedömning 

och klassificering (bilaga II). För att skapa struktur för hjärtsviktsegenvård behövs olika 

sorters stöd och olika sorters åtgärder för att nå personen med hjärtsvikt. Författarna har fritt 

valt att tolka Orems begrepp om egenvård utifrån stöd och åtgärder för egenvård för att 

kategorisera artiklarna i stöd och hinder för egenvård (Orem, 2003), (Orem, 2001). Innehållet 

i artiklarna färgkodades efter stöd för egenvård och hinder för egenvård, denna indelning gav 

15 artiklar för stöd av egenvård och 4 artiklar med hinder för egenvård. Åtgärder av stöd från 

de 15 artiklarna delades in i teman utifrån olika former av åtgärder som påvisar den typ av 

stöd som undersökts. De teman som framkom var stöd till egenvård genom utbildning av 

egenvård till personer med hjärtsvikt, stöd till egenvård, egenvård genom coachning till 

personer med hjärtsvikt och egenvårds stöd genom att registrera symtom. En studie kunde 

innehålla alla tre olika former av stöd. I de resterande 4 artiklarna redovisas i hinder för 

egenvård. Med hinder för egenvård menar författarna sådant som hjälper till att finna vilka 

gap/barriärer som kan finnas hos en person med hjärtsvikt och som då skulle kunna vara ett 

stöd för vårdgivaren för att lättare kunna bedöma vilka stöd och insatser som kan behövas. 

Forskningsetiska övervägande 

Etiska överväganden bör ske med tanke på urval och resultat vid en litteraturstudie och att 

följa forskningsetiska riktlinjer genom att artiklar som inkluderades i litteraturstudien hade ett 

forskningsetiskt ställningstagande samt autencitet och tillförlitlighet. Ur forskningsetisk 

synpunkt är det viktigt inte plagierar, förvränger eller förvanska, fabricerar och / eller förändra 

resultat genom att läsa artiklarna sakligt och sanningsenligt. Om det önskade resultat av 

studien eller syftet med studien inte påvisas att ändå presentera resultatet Helgesson (2015).   

Att refereringshänvisningar till källor sker på ett regelrätt sätt Vetenskapsrådet (2017).  

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet redovisas i fyra olika teman med stöd för egenvård genom utbildning, stöd för 

egenvård genom coachning, stöd för egenvård genom symtomregistrering och hinder för 

egenvård. 

 

Stöd för egenvård genom utbildning för personer med hjärtsvikt 

 

I studien av Barlett, m.fl. (2014) där stödet var utbildning i hjärtsvikt och egenvård genom 

individuell utbildning och i fokusgrupper om hjärtsvikt och egenvård, samt kunskaps quiss 
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före och efter utbildning. Resultatet som bygger på tre olika stöd, utbildning, coachning och 

registrering av symtom visar på visar att effekten för gruppen med låg kunskap om hjärtsvikt 

fick mer kunskap efter information och quiss jämfört med baslinemätningen, 4/7 fick mycket 

bra i hjärtsvikts quizzet före information och efter hade 7/7 vilket indikerar att de som från 

början hade lägre kunskaper hade fått ökade kunskaper, 4/7 gick ned i vikt under deltagandet. 

I studien av Barlett, m.fl. (2014) där stödet var utbildning i hjärtsvikt och egenvård genom 

individuell utbildning och i fokusgrupper om hjärtsvikt och egenvård, samt kunskaps quiss 

före och efter utbildning. Resultatet som bygger på tre olika stöd, utbildning, coachning och 

registrering av symtom visar på visar att effekten för gruppen med låg kunskap om hjärtsvikt 

fick mer kunskap efter information och quiss jämfört med baslinemätningen, 4/7 fick mycket 

bra i hjärtsvikts quizzet före information och efter hade 7/7 vilket indikerar att de som från 

början hade lägre kunskaper hade fått ökade kunskaper, 4/7 gick ned i vikt under deltagandet. 

Studien av Boyne m.fl. (2014) där stödet var utbildning genom kunskapsformulär via dator 

samt att interventionsgruppen fick färre återbesök till hjärtmottagningen. Resultatet som 

bygger på två olika stöd, utbildning och registrering av symtom visar på signifikant skillnader 

i ökad egenvård mellan interventionsgrupps baseline och 12 månader P=0.001 och 

egenvårdsbeteende P=0,024.  Det var en signifikant skillnad interventionsgrupp P=0.001 vid 

baseline jämfört 12 månader i följsamheten av att väga sig dagligen och hålla vätskekarens. 

Hjärtsviktsspecifikkunskap ökade under 12 månader i interventionssgruppen med 0.9 poäng 

på en 15 poängs skala, jämfört med kontrollgruppen 0.3 poäng och egenvårdsförmågan ökade 

i interventionsgruppen med 1,5 poäng. Följsamhet till fysisk aktivitet ökade efter tre månader 

P=0.023 och efter sex månader ökad följsamhet vid medicinering P=0.0012 och efter tolv 

månader P=0.037. Effekt på egenvårdförmågan mätt från baseline visade resultatet på fortsatt 

på egenvårdsförmågan efter sex månader P=0.002.  

 

I studien av Karhula m.fl. (2015) där stödet i interventionsgruppen var utbildning genom 

frågeformulär om hjärtsvikt vid baseline och efter 12 månader. Resultatet som bygger på tre 

olika stöd, utbildning, coachning och registrering av symtom visade på en signifikant skillnad 

för interventions gruppen i midjemått efter sju månader. Kontrollgrupp som gick från 97.6 

centimeter till 98,7 centimeter versus interventionsgrupp som gick från 101.5 centimeter till 

100.6 centimeter, P = 0.02.  

 

I studien av Lee m.fl. (2013) där stödet var utbildning genom egenvårdsutbildning. Resultatet 

som bygger på tre olika stöd, utbildning, coachning och registrering av symtom visade en 

signifikant skillnad på 78,3 procent färre återinläggningar, akut besök och dödlighet i 

interventionsgruppen än kontrollgruppen som hade 47,6 procent, P = 0.03. men ingen skillnad 

i livskvalitet mätt med [HRQOL] jämfört med kontrollgrupp P< .001,båda jämfört med 

baseline.  

 

I studien Lind och Karlsson (2014) där stöd var utbildning i användandet av digitala pennan. 

Resultatet som bygger på två olika stöd, utbildning och registrering av symtom i intervjuerna 

visade på effekter som känsla av tillit och känsla av säkerhet då de visste att registreringen 

gick till vårdgivaren som vi försämring av symptom kunde reagera och agera. Deltagarna 

uppgav att de inte hade en enda återinläggning under de 13 månader studien pågick. 

Deltagarna upplevde användandet av digital penna som lätt. 

 

I studien av Meng, m.fl (2016) där stödet var utbildning genom att ge gruppinformation vid 

fem tillfällen med olika teman och intradisciplinärt. Resultatet som bygger på ett stöd, 
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utbildning, visar ingen signifikant skillnad i livskvalitet 71.33 versus kontrollgrupp 72.80 eller 

i egenvård 81.19 jämfört med kontrollgrupp 82.64. Ett år efter studiens slut hade både 

grupperna ökad symtomkontroll men ingen signifikant skillnad 3,47 versus kontrollgrupp 

3,49 samt en något ökad fysisk aktivitet. Interventionsgruppen 239.06 min/vecka versus 

kontrollgrupp 225.57 min/ vecka men ingen signifikant skillnad. Det fanns en något högre 

medicinsk följsamhet 24.18 versus kontrollgruppen 24.15 men ingen signifikant skillnad.  

 

I studien av Park m.fl. (2017) där stödet var utbildning i vad som skulle göras om symtomen 

tilltog och instruktioner på vad personen skulle fokusera på att tala om utifall vårdgivare 

behövdes kontaktas vid försämring. Resultatet som bygger på tre olika stöd, utbildning, 

coachning och registrering av symtom visade på lägre mortalitet, (all död, ej enkom 

hjärtrelaterad) för gruppen som hade ett hög användande av dagboken, 10 procent jämfört 

med de som inte använde dagbok, 27 procent men detta är ingen signifikantskillnad, P= 0.02. 

Vid högt användandet av dagboken visade resultatet på 39 procent mindre risk att dö i 

hjärtdöd P=0.68. Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad på 

återinläggningar P=0.53.  

 

 I studien av Rosen m.fl. (2017) där stödet för utbildning genom individuell utbildning med 

utbildningsmaterial om egenvård i läsplatta. Resultatet som bygger på tre olika stöd, 

utbildning, coachning och registrering av symtom visade effekter på minskad inläggning i 

slutenvården orsakad av hjärtsvikt, minskade under en sex månaders period med 37 procent i 

interventionsgruppen versus 43 procent jämfört med baseline vilket ger en signifikant skillnad 

P =0.32. Även generell återinläggning efter sex månader var 6 procent versus 2 procent 

jämfört med basline P =0.3 

 

I studien av Sethares m.fl (2017) där stödet var utbildning där hantering och upprätthållande 

av egenvård mättes av egenvårdsfrågor i dagbok samt utbildning individuellt i egenvård. 

Resultatet som bygger på tre olika stöd, utbildning, coachning och registrering av symtom 

visade på stor effekt av att vidmakthålla egenvård efter en månad 69.9 versus baseline 79.6, D 

=1.04 och att hantera sin egenvård efter en månad 47.2 versus baseline 63.9, D = 2.53. 

 

I studien av Shao m.fl. (2013) där stödet var utbildning i egenvårds hantering, saltreducering i 

kost. Resultatet som bygger på tre olika stöd, utbildning, coachning och registrering av 

symtom visade ingen skillnad i färre återinläggningar mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen före P= 0.33 eller efter 12 veckor P= 0.35. Det visar på en signifikant 

skillnad i vätska och salt reducering mätt i skala Self effiacy for salt and fluid control [SeSFC] 

mellan kontrollgrupp och interventionsgrupp vid tre - sex månader var P=0.001. 

 

I studien av Triantafyllidis m.fl., (2014) där stödet var utbildning via utbildningsmaterial med 

fokus egenvårdshantering. Resultatet som bygger på tre olika stöd, utbildning, coachning och 

registrering av symtom visar att 62 procent använde utrustningen minst tre gånger under ett år 

och 88 procent använde systemet minst en gång under ett år. 

 

I studien av Tung, m.fl. (2013) där stödet var utbildning med egenvårdsformation gavs i form 

av en bok. Resultatet som bygger på två olika stöd, utbildning och coachning visar en 

signifikant skillnad vid två månaders uppföljning i att hantera egenvård interventionsgruppen 

9.49 SD vs kontrollgruppen 22.75 SD P=0.39 och i upprätthållande av egenvård i 

kontrollgruppen P=0.49 i egenvård. Resultatet visar på en signifikant skillnad där 

interventionsgruppen visade på en högre livskvalitet mätt med [HRQOL] P< .001. 
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I studien av Welsh, m.fl (2013) där stödet var utbildning genom utbildning och instruktioner 

om saltreducerad kost samt kostförslag. Resultatet som bygger på två olika stöd, utbildning 

och registrering av symtom visar att av de 80 procent som fick rådet att följa en saltreducerad 

kost varav 31 procent följde rådet. Endast sex deltagare fick även en skriven information om 

saltreducering. Resultatet visade en signifikant skillnad av saltreducering i kosten efter 6 

månader P=0.01.  

 

Stöd för egenvård genom coachning till personer med hjärtsvikt 

 

I studien av Barlett, m.fl. (2014) där stödet var coachning genom samtal. Resultatet som 

bygger på tre olika stöd, utbildning, coachning och registrering av symtom visar att effekten 

för gruppen med låg kunskap om hjärtsvikt fick mer kunskap efter information och quiss 

jämfört med baslinemätningen, 4/7 fick mycket bra i hjärtsvikts quizzet före information och 

efter hade 7/7 vilket indikerar att de som från början hade lägre kunskaper hade fått ökade 

kunskaper, 4/7 gick ned i vikt under deltagandet. 

 

I studien av Dracup, m.fl. (2014) där stödet i interventionsgruppen coachning genom att ena 

gruppen LITE Plus får telefonsamtal varannan vecka medan LITE gruppen får två samtal, för 

ökad egenvård. Resultatet visade att tre och tolv månader var det stora skillnader mellan 

grupperna LITE och PLUS jämfört med kontrollgruppen vad gäller bättre egenvård P<0.05. 

Däremot ingen signifikant skillnad i interventionsgrupperna emellan. Efter 24 månader höll 

upprätthållande av egenvård i sig men skillnaden mellan de olika grupperna var inte så stor 

längre. Kontroll versus PLUS P=0.095, Kontroll versus LITE P=0.116. Efter två år har 

gruppen i LITE minst dödsfall i hjärtdöd, kontrollgruppen versus LITE P=0,003, 

kontrollgruppen versus PLUS P=0,123, LITE versus PLUS P=0.172. Även överlevnad som 

jämfördes mellan grupperna visade på bättre i LITE jämfört mot kontrollgruppen P=0.005, 

LITE versus PLUS P = 0.191, PLUS versus kontrollgrupp P =0.112. Resultatet visade att 

gruppen LITE hade minst besök hos vårdgivare 11,5 procent mot kontrollgruppen 12,9 

procent och de flesta besök var i PLUS 23,8 procent. 

 

I studien av Karhula m.fl. (2015) där stödet var coachning via en personlig hälsocoach som 

ringde upp. Resultatet som bygger på tre olika stöd, utbildning, coachning och registrering av 

symtom visade att livskvalitet med enkäten Health related quality of life [HRQL] inte visade 

någon signifikant förändring jämfört med baslinjemätning och efter sju månader P= 0.36. 

Resultatet visade på en signifikant skillnad för interventions gruppen i midjemått efter sju 

månader. Kontrollgrupp som gick från 97.6 centimeter till 98,7 centimeter versus 

interventionsgrupp som gick från 101.5 centimeter till 100.6 centimeter. 

 

I studien av Lee m.fl. (2013) där stödet var coachning genom fem uppföljande samtal under 

tre månader. Resultatet som bygger på tre olika stöd, utbildning, coachning och registrering 

av symtom visade en signifikant skillnad på 78,3 procent färre återinläggningar, akut besök 

och dödlighet i interventionsgruppen än kontrollgruppen som hade 47,6 procent, P = 0.03. 

men ingen skillnad i livskvalitet mätt med [HRQOL] jämfört med kontrollgrupp P< .001,båda 

jämfört med baseline. 
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I studien av Masterson m.fl. (2015) där stödet var coaching genom hembesök, där mål 

identifierades som sedan skulle upprätthållas genom en vårdplan samt tre till fyra 

telefonsamtal under nittio dagar. Enkäten standardizing a self-care heart failure index. 

[SCHFI] användes för att mäta deltagarnas hantering och upprätthållande av egenvården. 

Resultatet av egenvårdskontroll vid tre månaders uppföljning visade signifikantskillnad 

mellan interventionsgruppen SD 16,0, kontrollgruppen SD18.3, P=0.08. signifikant skillnad i 

egenvårdstilltro i interventionsgruppen SD 20.8 versus kontrollgruppen SD 16.8, P=0.31. 

Quality of life [QOL] interventionsgruppen SD 28,2 kontrollgruppen SD 21.4, P=0. 36.  

I studien av Park m.fl. (2017) där stödet var coachning i individuella samtal en gång i 

månaden. Resultatet som bygger på tre olika stöd, utbildning, coachning och registrering av 

symtom visade på lägre mortalitet, (all död, ej enkom hjärtrelaterad) för gruppen som hade ett 

hög användande av dagboken, 10 procent jämfört med de som inte använde dagbok, 27 

procent men detta är ingen signifikantskillnad, P= 0.02. Vid högt användandet av dagboken 

visade resultatet på 39 procent mindre risk att dö i hjärtdöd P=0.68. Resultatet visar att det 

inte finns någon signifikant skillnad på återinläggningar P=0.53.  

I studien av Rosen m.fl. (2017) där stödet var coachning genom coachande samtal via video 

en gång per vecka med inriktning egenvård. Resultatet som bygger på tre olika stöd, 

utbildning, coachning och registrering av symtom visade effekter på minskad inläggning i 

slutenvården orsakad av hjärtsvikt, minskade under en sex månaders period med 37 procent i 

interventionsgruppen versus 43 procent jämfört med baseline vilket ger en signifikant skillnad 

P =0.32. Även generell återinläggning efter sex månader var 6 procent versus 2 procent 

jämfört med basline P =0.3 

I studien av Sethares m.fl (2017) där stödet var coachande genom samtal en gång i månaden 

samt påminnelsesamtal via telefon varje vecka om att använda dagboken. Resultatet som 

bygger på tre olika stöd, utbildning, coachning och registrering av symtom visade på stor 

effekt av att vidmakthålla egenvård efter en månad 69.9 versus baseline 79.6, D =1.04 och att 

hantera sin egenvård efter en månad 47.2 versus baseline 63.9, D = 2.53. 

I studien av Shao m.fl. (2013) där stödet var coachning genom ett hembesök första veckan 

samt uppföljande coachande samtal. Resultatet som bygger på tre olika stöd, utbildning, 

coachning och registrering av symtom visade ingen skillnad i färre återinläggningar mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen före P= 0.33 eller efter 12 veckor P= 0.35. Det 

visar på en signifikant skillnad i vätska och salt reducering mätt i skala Self effiacy for salt 

and fluid control [SeSFC] mellan kontrollgrupp och interventionsgrupp vid tre - sex månader 

var P=0.001. 

I studien av Triantafyllidis m.fl., (2014) där stödet var coachning genom tillgång till stöd via 

videosamtal. Resultatet som bygger på tre olika stöd, utbildning, coachning och registrering 

av symtom visar att 62 procent använde utrustningen minst tre gånger under ett år och 88 

procent använde systemet minst en gång under ett år.  

 

I studien av Tung, m.fl. (2013) där stödet var coachning genom uppföljande samtal. Resultatet 

som bygger på två olika stöd, utbildning och coachning, visar en signifikant skillnad vid två 

månaders uppföljningen i att hantera egenvård interventionsgruppen 9.49 SD vs 

kontrollgruppen 22.75 SD P=0.39 och i upprätthållande av egenvård i kontrollgruppen P=0.49 

i egenvård. Resultatet visar på en signifikant skillnad där interventionsgruppen visade på en 

högre livskvalitet mätt med [HRQOL] P< .001.  
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Stöd för egenvård genom symtom registrering 

I studien av Barlett, m.fl. (2014) där stödet var symtomregistrering av vikt, blodtryck, symtom 

och fysisk aktivitet via pekskärm på dator och mobiltelefon. Resultatet som bygger på tre 

olika stöd, utbildning, coachning och registrering av symtom visar att effekten för gruppen 

med låg kunskap om hjärtsvikt fick mer kunskap efter information och quiss jämfört med 

baslinemätningen, 4/7 fick mycket bra i hjärtsvikts quizzet före information och efter hade 7/7 

vilket indikerar att de som från början hade lägre kunskaper hade fått ökade kunskaper, 4/7 

gick ned i vikt under deltagandet. 

I studien av Boyne m.fl. (2014) där stödet var symtomregistrering av daglig vikt och symtom. 

Resultatet som bygger på två olika stöd, utbildning och registrering av symtom visar 

signifikant skillnader i ökad egenvård mellan interventionsgrupps baseline och 12 månader 

P=0.001 och egenvårdsbeteende P=0,024.  Det var en signifikant skillnad interventionsgrupp 

P=0.001 vid baseline jämfört 12 månader i följsamheten av att väga sig dagligen och hålla 

vätskekarens. Hjärtsviktsspecifikkunskap ökade under 12 månader i interventionssgruppen 

med 0.9 poäng på en 15 poängs skala, jämfört med kontrollgruppen 0.3 poäng och 

egenvårdsförmågan ökade i interventionsgruppen med 1,5 poäng. Följsamhet till fysisk 

aktivitet ökade efter tre månader P=0.023 och efter sex månader ökad följsamhet vid 

medicinering P=0.0012 och efter tolv månader P=0.037. Effekt på egenvårdförmågan mätt 

från baseline visade resultatet på fortsatt på egenvårdsförmågan efter sex månader P=0.002.  

 

I studien av Karhula m.fl. (2015) där stödet var symtomregistrering av vikt med digital våg, 

blodtrycksmätning, stegräkning en gång per vecka. Resultatet som bygger på tre olika stöd, 

utbildning, coachning och registrering av symtom visade att livskvalitet med enkäten Health 

related quality of life [HRQL] inte visade någon signifikant förändring jämfört med 

baslinjemätning och efter sju månader P= 0.36. Resultatet visade på en signifikant skillnad för 

interventions gruppen i midjemått efter sju månader. Kontrollgrupp som gick från 97.6 

centimeter till 98,7 centimeter versus interventionsgrupp som gick från 101.5 centimeter till 

100.6 centimeter. 

 

I studien av Lee m.fl. (2013) där stödet var symtomregistrering som daglig vikt, andfåddhet, 

bensvullnad i en dagbok. Resultatet som bygger på tre olika stöd, utbildning, coachning och 

registrering av symtom visade en signifikant skillnad på 78,3 procent färre återinläggningar, 

akut besök och dödlighet i interventionsgruppen än kontrollgruppen som hade 47,6 procent, P 

= 0.03. men ingen skillnad i livskvalitet mätt med [HRQOL] jämfört med kontrollgrupp P< 

.001,båda jämfört med baseline.  

 

I studien Lind och Karlsson (2014) där stöd var symtomregistrering av dagliga symtom, 

medicinintag och vikt i formulär och hälsodagbok med en digital penna. Resultatet som 

bygger på två olika stöd, utbildning och registrering av symtom visade i intervjuerna på 

effekter som känsla av tillit och känsla av säkerhet då de visste att registreringen gick till 

vårdgivaren som vi försämring av symptom kunde reagera och agera. Deltagarna uppgav att 

de inte hade en enda återinläggning under de 13 månader studien pågick. Deltagarna upplevde 

användandet av digital penna som lätt. 
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I studien av Park m.fl. (2017) där stödet var symtomregistrering av vikt och symtom som 

noterades i en dagbok. Resultatet som bygger på tre olika stöd, utbildning, coachning och 

registrering av symtom visade på lägre mortalitet, (all död, ej enkom hjärtrelaterad) för 

gruppen som hade ett hög användande av dagboken, 10 procent jämfört med de som inte 

använde dagbok, 27 procent men detta är ingen signifikantskillnad, P= 0.02. Vid högt 

användandet av dagboken visade resultatet på 39 procent mindre risk att dö i hjärtdöd P=0.68. 

Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad på återinläggningar P=0.53.  

 

I studien av Rosen m.fl. (2017) där stödet var daglig symtomregistrering av vikt och symtom. 

Resultatet som bygger på tre olika stöd, utbildning, coachning och registrering av symtom 

visade effekter på minskad inläggning i slutenvården orsakad av hjärtsvikt, minskade under en 

sex månaders period med 37 procent i interventionsgruppen versus 43 procent jämfört med 

baseline vilket ger en signifikant skillnad P =0.32. Även generell återinläggning efter sex 

månader var 6 procent versus 2 procent jämfört med basline P =0.3. 

I studien av Sethares m.fl (2017) där stödet var symtomregistrering genom reflekterande 

dagbok med fokus på symtom och egenvård. Resultatet som bygger på tre olika stöd, 

utbildning, coachning och registrering av symtom visade på stor effekt av att vidmakthålla 

egenvård efter en månad 69.9 versus baseline 79.6, D =1.04 och att hantera sin egenvård efter 

en månad 47.2 versus baseline 63.9, D = 2.53. 

 

I studien av Shao m.fl. (2013) där stödet var symtomregistrering av vikt, symtom, vätska och 

saltreducering i kost som registrerades i dagbok. Resultatet som bygger på tre olika stöd, 

utbildning, coachning och registrering av symtom visade ingen skillnad i färre 

återinläggningar mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen före P= 0.33 eller efter 12 

veckor P= 0.35. Det visar på en signifikant skillnad i vätska och salt reducering mätt i skala 

Self effiacy for salt and fluid control [SeSFC] mellan kontrollgrupp och interventionsgrupp 

vid tre - sex månader var P=0.001. 

 

I studien av Triantafyllidis m.fl., (2014) där stödet var symtomregistrering av blodtryck, vikt, 

saturation och frågeformulär om vilka symtom som skulle observeras, interaktivt i dator. 

Resultatet som bygger på tre olika stöd, utbildning, coachning och registrering av symtom 

visar att 62 procent använde utrustningen minst tre gånger under ett år och 88 procent 

använde systemet minst en gång under ett år.  

 

I studien av Welsh, m.fl (2013) där stödet var symtomregistrering av saltintag via digital våg. 

Resultatet som bygger på två olika stöd, utbildning och registrering av symtom visar att av de 

80 procent som fick rådet att följa en saltreducerad kost varav 31 procent följde rådet. Endast 

sex deltagare fick även en skriven information om saltreducering. Resultatet visade en 

signifikant skillnad av saltreducering i kosten efter 6 månader P=0.01. 

 

Hinder för egenvård  

 

I studien av Cameron m.fl. (2013) där hinder för egenvård undersöktes genom 

frågeformulär/enkät för att undersöka barriärer såsom daglig vikt, egenvårdsförmåga, 

egenvård med följsamhet till medicinering. Resultatet visade på att höga poäng i barriärerna, 

emotionellt, fysiskt och kognitivt i heart failure screening tool [Heartfast]. Visade på sämre 

egenvårdsförmåga och behov av mera högprioriterat, intensifierat stöd och insatser i 

hjärtsviktsprogram för att minska återinsjuknande. 
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I studien av Cené m.fl. (2013) där hinder för egenvård undersöktes via enkät och 

frågeformulär om egenvård, socialt stöd och emotionell och information kan bidra till ökad 

egenvård visade resultaten att om mera stöd ges så förbättras egenvårdsförmågan, 

egenvårdskontroll och egenvårdstilltro. De mätte upplevelsen av stöd och information. 

Resultatet visade på 83 av 100 poäng, högre poäng indikerade behov av mera stöd. Poängen 

för egenvårdskontroll var 70 poäng, högre poäng visar på bättre egenvårdskontroll endast 32 

procent hade adekvat egenvårdskontroll. Resultatet visade att 52 procent hade god 

egenvårdsförmåga.  Egenvårdstilltron var 65 poäng av 100 där 33 procent hade adekvat 

egenvårdstilltro. Efter justering sågs signifikans mellan upplevelsen av emotionellt stöd, 

information och egenvårdskontroll P=0.003. 

I artikeln av Kato m.fl. (2013) där hinder för egenvård screenades genom att mäta 

kunskapsnivån av hjärtsviktskunskap. Resultatet visade på signifikanta fler personer med 

sämre hjärtsviktskunskap mot god kunskap P= 0.01 Resultatet visade också att 

uppföljningsperioden som var i två år, hade gruppen med sämre kunskap fler återinläggningar 

med 7,6 procent och hjärthändelser 22 procent än personer med god kunskap 9,6 procent. 

Däremot inga signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller hjärtdöd och vanlig död i 

sämre kunskap 6,1 procent versus god kunskap 3.1 procent P=0.135. Resultatet visar på att 

lägre kunskap om hjärtsvikt var associerades med dålig följsamhet till egenvård. P=0.019. 

Sämre egenvård var en riskfaktor i sig för hjärthändelser P=0.005. Dålig följsamhet till fysisk 

aktivitet ansågs också var en ökad risk för återinläggning och /eller död P=0.048. Resultatet 

visar på att lägre kunskap om hjärtsvikt var associerades med dålig följsamhet till egenvård. 

P=0.019. 

I studien av Selan m.fl. (2016) där hinder av egenvård mättes av hur väl personer med 

diagnosen hjärtsvikt har förstått att de har hjärtsvikt. Resultatet visade att 23 av 90 personer 

P=0.093 kände till att det hade hjärtsvikt. I gruppen som inte kände till sin diagnos, hade en 

av tre personer ingen kognitiv påverkan och hade en bra funktionsnivå, men kände ändå inte 

till sin diagnos. 60 procent i gruppen som inte kände till sin diagnos hade symtom av sin 

hjärtsvikt. Studien visade att det inte var någon skillnad mellan grupperna och de 

åldersrelaterade faktorerna för hjärtsvikt hade inte heller någon påverkan på insikten om den 

egna hjärtsviktsdiagnosen. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

De meshtermer som användes i en så kallad vild sökning var Heartfailure, and, self care, and, 

support och nursing care. Strukturering redan vid ett första urval var viktigt  

redovisar artiklarnas syfte, metod, deltagarantal, klassificering. metodansats, resultat 

Litteraturstudie valdes av författarna där artiklar med både kvantitativa och kvalitativa studier.  

För att få en bra struktur på artiklar och hög validitet gjordes sökning tillsammans med 

bibliotekarie vilket resulterade i så kallad söksträng. Där booleska sökoperatorer användes 

med and, or och de utvalda söktermerna heartfailure nursingcare. Det fanns svårigheter med 

att hitta rätta meshtermer för stöd av egenvård. Många träffar på artiklar som ansågs vara 

betydelsefulla för studien. Artiklarna sorterades utifrån olika kriterier för att lättare kunna 

utvärdera de olika studierna med varandra enligt Friberg (2012).  Strukturering redan vid 

första urvalet var viktigt, redovisar artiklarnas syfte, metod, deltagarantal, klassificering. 

Själva metoden i studierna är det stöd med vars hjälp kan stötta för möjligheten till en god 
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egenvård. Artiklarna sorterades därför utifrån olika typer av stöd för att författarna lättare 

skulle kunna utvärdera de olika studierna. Bifynd vid artikelsökning var många artiklar från 

olika sociokulturella områden. Författarna fann två områden av olika åtgärder för stöd och 

screeningverktyg för hinder. Med åtgärder för stöd menades allt som kan vara förebyggande 

och behandlande åtgärder samt stöd för personer att sköta sin egenvård. De olika grupperna 

kategoriserades i fyra undergrupper, symtomregistrering, coachning, utbildning och hinder för 

egenvård. Symtomregistrering av parametrar så kallat stöd som dagbok, digital våg, digital 

penna mm, coachande genom samtal via video, öga mot öga, telefonsamtal mm., utbildning 

som består av informationsmaterial, eller annan typ av utbildning. Screeningsverktyg för 

hinder av egenvård kan vara enkäter som undersöker kognition, fysiska aspekter och 

känslomässiga aspekter, som gör att det kan värderas vilket stöd och insatser som behövs eller 

de risker som finns för försämrad egenvård. Författarna har reflekterat kring etiska dilemman 

som uppstått vid analys av materialet. Det finns kriterier som ska vara uppfyllda vid forskning 

och författarskap som att båda författare deltagit i arbetet, tillsammans analyserat och 

reviderat material men även godkänt det samt kunna stå för resultaten både innan och efter 

publicering (Helgesson 2015). Nackdelar i en litteraturundersökning är att artiklarna som var 

skrivna på engelska behövs översättas vilket gör att språkliga tolkningar kan ske. Trots det 

stora utbudet av artiklar fanns många olika sätt att mäta resultaten på, vilket försvårar när 

slutsatser ska dras. En annan svaghet kan vara att man inte vet hur sjukvårdsystemen var 

uppbyggda i olika länder som artiklarna kom ifrån. En svaghet är att artiklarna bygger till 

störstadelen av män vilket kan påverka resultatet av studierna. 

Fördelen var att stöd till personer med hjärtsvikt är ett område där mycket forskning finns 

med olika artiklar med många olika sorters stöd och olika former av åtgärder. Författarna till 

denna litteraturstudie har reflekterat över vad stöd är och vilka olika åtgärder som finns.  

Styrka att vara två författare till en studie är att därmed kunna diskutera och reflektera, vilket 

var givande, dels för att kunna reflektera över vad stöd är och fundera över vilka åtgärder som 

finns.  

 

Resultatdiskussion 

Utmaningen i studien har varit att alla av de artiklar som undersöktes har haft olika 

effektmått, olika tider för uppföljning och kontrollgrupperna har sett olika ut med olika 

mycket förkunskaper studierna sinsemellan. Det har varit många olika parametrar att ta i 

beaktan för att ändå kunna belysa effekterna av de olika stöden. Fysisk aktivitet är viktig i 

egenvården för hjärtsvikt. Studien har visat på många fördelar av fysisk aktivitet ut efter 

personens egen förmåga där många upplever en bättre livskvalitet och mindre symtom av 

hjärtsvikt (Ades, Keteyian, Balady, Houston-Miller, Kitzman, Mancini & Rich, 2013), 

däremot visade den sig vara svårt att mäta då det finns andra orsaker än försämrad hjärtsvikt 

till sämre fysisk aktivitet, artrit kan göra att man inte orkar gå (Karhula, 2015). Det verkar 

svårt att mäta effekten av stöd för egenvård genom effektmått på livskvalitén ex. med HRQL 

då den inte verka förbättras trots att samma grupp hade färre sjukhusbesök och en högre 

överlevnad (Lee, et al., 2013) och därmed borde ha haft en högre livskvalitet. Att mäta stöd då 

det finns en mångfald av olika sorters stöd gör att stödet blir svårt att utvärdera effekten av 

(Jonkman et al., 2017).  

Syfte med stöd kan beskrivas vara att utrusta personer med hjärtsviktskunskap så att patienter 

aktivt kan delta i sin egenvård (Jonkman et al., 2017). Vilka åtgärder som är de mest effektiva 

är svårt att reda ut. Det visar i studier att två eller flera åtgärder inte i sig har någon större 

skillnad i bättre stöd sett till effekterna på återinläggningar, livskvalitet och mortalitet, 

däremot verkar tiden för hur lång tid man prövar åtgärder ha effekt på dessa parametrar 
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(Jonkman et al., 2017). Effekten verkar vara större vid fler åtgärder än en enda, med behöver 

inte nödvändigtvis vara fler än två. Utnyttjandet av teknik används ofta som ett sätt att mäta 

symtomregistrering vid egenvård. Om mätvärdena skickas till vårdgivare kan det ge goda 

effekter, som att deltagarna litade på att vårdgivarna tittade på och undersökte mätvärden och 

bedömningar som skickats in vilket ledde till ökat förtroende och närmare kontakt mellan 

deltagarna och vårdgivarna. 

 Men att skicka mätvärden utan att få feedback från vårdgivare upplevdes som ganska 

meningslöst då deltagarna önskade sig att få feedback på även om mätvärdena var normala. 

(Lind et al., 2014) Teknik användes också vid coachning och handledning då videosamtal som 

möjliggör en personlig stöttning direkt i hemmet. Den interaktiva informationen och 

utbildningen möjliggör att få personligt anpassad information, en information som kan ges när 

som helst på dygnet och kan upprepas oändligt. Informationen kan kombineras med filmer 

möjliggör aktiva val om vad jag vill få information om. Effekten av att få vara delaktig och 

interagera, svara på frågor, se sin kunskapsutveckling genom information följd av quiss, 

möjliggör att lärandet hamnar i fokus inte själva undervisandet, vilket är viktigt i 

patientundervisning (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Här har vårdgivare något av det 

svåraste som finns att ge information men det är viktigt att försöka ta reda på vilka kunskap 

personen har, så att informationen ges på rätt nivå (Klang Söderkvist, 2015). Reflektion kring 

kunskapen om egenvård eller om informationen i ex. tagna parametrar i uppföljande 

coachande och handledande samtal kan vara en viktig faktor. Det krävs att den tekniken som 

används är användarvänlig. En digital penna visade sig vara lättare att använda än dator för 

personer över 85 år. Detta gav trygghet, deltagarna beskrev att deras multisjuklighet 

påverkade deras hälsostatus, trots detta uttryckte en dem en känsla av mera stabilitet i sin 

hjärtsjukdom under och efter studien. Känslan de beskrev när de var anknuten till en 

vårdgivare, var ökad trygghet (Lind et al., 2014). Orem (2013) beskriver vikten av att stödja 

patienten i dennes förmåga att observera symtom vid hjärtsvikt och ta beslut för att påverka 

egenvårdsförmågan, detta leder till känsla av trygghet i att hantera försämrad hjärtsvikt. 

Genom pålitlig, trygg och säkervård i egen vården ingår att registrera symtom för hjärtsvikt 

eftersom de bestämmer behandlingen. En aspekt på den teknik som finns tillgänglig är om 

deltagarna inte använder utrustning men än en gång per år eller upp till tre gånger per år så 

kan effekten av stöd inte bli så stor. Screening för att upptäcka hinder kan vara ett sätt att hitta 

de personer som var i behov av mera stöd. Ett av de största hindren för att kunna integrera 

sjukdom i det dagliga livet var barriärer som att ha dåligt med kunskap om sjukdomen, dåligt 

med socialt stöd och samt svårigheten i att prioritera sig själv och den egna hälsan (Klang 

Söderkvist, 2015).  

Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom där en bra egenvård förbättrar personernas dagliga liv men 

även utkomsten av sjukdomen. Resultatet visade att personer med sämre egenvårdsförmåga 

hade sämre kännedom om hjärtsvikt vilket ledde till sämre följsamhet för egenvård vid 

hjärtsvikt. Där både patienten och anhöriga kunde följa tecken på försämring och symtom i en 

reflekterande dagbok, vilket ledde till ökade insikter i sin egen hälsa och kunskaper och ökad 

egenvårdsförmåga. Resultatet visade även i andra studier att egenvårdsförmågan, 

egenvårdskontroll och egenvårdstilltro kan förbättras med förbättrade hjärtsviktskunskaper. 

Coachning visar sig också ha stor effekt på hantering av egenvården, sjuksköterskan hade en 

stor inverkan på patienternas egenvård genom att samverka och samråda med patienter och 

informera och stödja patienter i sin förmåga till egenvårdvård (Orem, 2003). Faktorer som 

påverkar egenvården och är bra att ta hänsyn till vid en skräddarsydd intervention där ex. 

utbildning och kontakt med hjärtsvikts sjuksköterska fick olika utfall beroende på vilka 

symtom, kunskap och beteende som uppvisades. Registrering av sin vikt verkar ha effekt på 
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egenvårdsförmågan, det behöver nödvändigtvis inte vara uppgifter som skickas till 

vårdgivaren utan kan även föras in i dagbok för egen reflektion att agera på om så skulle 

behövas, stöd till att ta sådana beslut är förstås att ha kunskapen och möjligheten till stöttning 

via samtal med vårdgivare om så skulle behövas. Genom att använda sig av lärande processen 

som innebär, startar upp, planera om vad som ska förmedlas till den som ska lära sig genom 

undervisningen, lärande aktiviteter och en kombination av olika pedagogiska aktiviteter för att 

nå målet (Lejsgaard Christensen & Huus Jensen, 2014), kan olika åtgärder i forma av stöd tas 

i beaktan och följas upp. I Sethares m.fl. (2017) undersöktes vidmakthållandet av egenvård 

med fina resultat, mättes efter en månad i direkt anslutning till stödet av coachande samtal, 

information och registrering. Det vore intressant att se om denna vidmakthållande av 

egenvård höll i sig även efter att stödet var avslutat. Effekten av följsamhet till sin egenvård 

visade sig komma efter 3 månader i studien Welsh m.fl. (2012). Frågan är om mer kunskap 

om sin sjukdom och en ökad egenvård kan leda till bättre uppmärksamhet och fler 

sjukhusbesök? En annan faktor som påvisades i Park m.fl. (2017) där tre olika åtgärder 

prövades, symtomregistrering i dagbok som var för egenreflektion och handledning och i 

utbildning gavs till interventionsgruppen för att kunna hantera sin egenvård. Här sågs att i 

gruppen som hade en låg registrering av sina symtom i dagboken hade färre återinläggningar 

24 procent än hos grupperna som var medium i sitt användande av dagboken 41procent. I 

gruppen med mycket högt användande av dagboken var återinläggningarna något lägre än i 

medium 29 procent. Kontrollgruppen som inte registrerade sina symtom hade 30 procent 

återinläggning. Ökar återinläggning till en början vid mer förståelse för sin sjukdom?     

Skillnaden syns tydligt i Meng m.fl. (2016). I denna studie prövas en intervention som är 

mycket likt vår hjärtsviktsutbildning i dag med enkom utbildning i forma av 

gruppundervisning med olika teman. Detta inte gav en enda signifikant skillnad jämfört med 

kontrollgrupp som ej fått information. En traditionell information och utbildning av hjärtsvikt 

har visats sig inte vara den som personer med hjärtsvikt tycker att de lärt sig mest av, utan det 

kan vara från andra personer i sin närhet eller egen sökning i litteratur (Vaughan Dickson & 

Riegel, 2019). Att bara ge information kunskap om egenvård och livsstilsförändringar är inte 

tillräckligt. Personen behöver ofta få tid att reflektera och sedan återkoppla för att kunskapen 

ska få möjlighet att tas in (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Samtidigt visar studier på att 

utbildning och uppföljning kan påverka livskvalitet och insjuknande till det bättre, finns ofta 

mer än ett stöd genom information och utbildning (Adib-Hajbaghery, Maghaminejad & 

Abbasi, 2013). Stöd i form av teknik kan vara till hjälp även om många är äldre, i en studie 

där Wii spel för att öka fysisk aktivitet, var upplevelsen till 100 procent lätt och roligt att 

använda (Radhakrishnan, et al., 2016). Vanan att väga sig dagligen på en digital våg i hemmet 

blev till en ny rutin och upplevelsen av trygghet infann sig, då vetskapen om att de parametrar 

som mätts också går till en vårdgivare. Genom att väga sig fann och förstod deltagarna även 

sambandet mellan ökad vikt, ökade hjärtsviksymtom och ödem vilket både främjar 

egenvården och ger ett ökat stöd till egenvård (Lyngå, Fridlund, Langius-Eklöf & Bohm, 

2013). 

I studien av Boyne m.fl. (2014) där personer som fick reflektera dagligen kring sina symtom 

och egenvård samt fick en mer individuell kontakt när mätvärden av symtom eller 

reflekterande frågor visade på risk. Interventionsgruppen hade fina resultat i att hantera sin 

egenvård. Här har både reflektion och utbildning knutits samman samt att stödet är 

individuellt, de som behöver mer får det, de som klarar av sin egenvård behöver inte 

kontaktas lika ofta. Om personer med hjärtsvikt får en bra utskrivningsplan med information 

och utbildning i egenvård samt en tidig uppföljning, vilket bidrar till en bättre livskvalitet 

(ESC, 2016). Att en person med hjärtsvikt är välinformerad och delaktig har en positiv 
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inverkan jämfört med personer som inte är lika delaktiga. (Lee et al., 2017). 

Sjukvårdspersonal har en skyldighet att inte bara informera utan även se till att de erfarenheter 

personen har tas till vara. Socialstyrelsens handbok för vårdgivare chefer och personal 

(Socialstyrelsen, 2015) belyses informationsskyldighet och vikten av att göra patienten 

delaktig samt att återkoppla och ta reda på vad patienten har förstått av informationen. Detta 

beskrivs i patientlagen (2014:821) 3 kap 7 § ” Den som ger informationen ska så långt som 

möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade 

informationen.” Detta behövs upprepas och förtydligas under hela vårdprocessen och ställer 

krav på arbetssättet (Socialstyrelsen, 2015). Forskning i dag visar att arbetssättet inte följs 

eller håller samma kvalitet i hela vårdkedjan (Ängelund, Boman, Ekman & Brännström, 

2016).  

Egenvård är viktigt som belyses ovan men komplex och svår. Många vårdgivare ger inte 

tillräckligt stöd för bättre egenvård (Moser, Dicksson, Jaarsma, Lee, Strömberg & Rigel, 

2012). Det som avgör egenvården är hur patienter reagerar och agerar med symtom/besvär de 

upplever. Personer med hjärtsvikt som tar till sig informationen om symtom, och egenvård 

visar resultat på ökad överlevnad och att det leder till minskade inläggningstillfällen i 

sjukvården (Lee et al., 2017). Att identifiera förutsättningar så som erfarenheter, 

kunskapsnivå, motivation kognitiv funktion, värderingar, stöd och identifiera förutsättningar 

så förtroende är viktigt för att kunna utveckla rätt stöd till egenvård (Jaarsma, Cameron, 

Riegel & Strömberg, 2017).    

 

Slutsats 

 

Resultatet av litteraturöversikten visade att olika former av åtgärder såsom utbildning, 

coachning och symtommonitorering leder till förbättrad följsamhet till egenvård, högre 

livskvalitet, ibland minskad dödlighet och färre återinläggningar samt att uppföljning, 

feedback och reflektion gör personer mer positiva till att ändra sitt egenvårdsbeteende. Att ha 

en enda åtgärd i form av information och utbildning visade ingen större effekt. Studien visar 

på att det finns stora kunskapsluckor och hinder hos personer med hjärtsvikt för att en god 

egenvård ska kunna bedrivas och att det är viktigt att ta reda på dessa hinder. Det skulle vara 

intressant att undersöka hinder för egenvård genom vidare forskning. Dels för att egenvården 

för person med hjärtsvikt är en stor del men också att den kan påverka livskvaliteten för den 

enskilda individen. Samhället och sjukvården har stora kostnader för personer med hjärtsvikt 

och kan de individer som är i behov av utökat stöd hittas genom tex screeningsverktyg kan de 

förhoppningsvis leda till minskade återinläggningar och därigenom minskade kostnader.  
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                                                                                                                                                                                                                         Bilaga I 

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. 
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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. Avsikten 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. 
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Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: 

Studentlitteratur. (Valda delar). 
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Artikelmatris                                                                                                                                                                         Bil.II 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Barlett, 

Haywood, 

Bentley, 

Parker, 

Hawley, 

Mountain, 

Mawson. 

2016 

Storbritanni

en 

 

The SMART 

personalised self

-management 

system for 

congestive heart 

failure: results 

of a realist 

evaluation. 

 

Syftet är att 

beskrivas 

resultaten av 

SMARTPers

onalised Self 

Management 

System 

(PSMS) för 

kronisk 

hjärtsvikt. 

 

Mixad Kvalitativ och 

kvalitativ studie genom 

intervjuer och 

frågeformulär 

undersökte 

kunskapsnivån av 

egenvården med 

registrering av vikt, 

blodtryck, symtom och 

fysisk aktivitet genom 

pekskärm på dator och 

mobiltelefon samt 

utbildning individuellt 

och i fokusgrupper samt 

quiss och stöttande 

samtal. 

 

7 Resultatet visar att effekten för 

gruppen med låg kunskap om 

hjärtsvikt fick mer kunskap 

efter information och quiss 

jämfört med baslinemätningen, 

4/7 fick mycket bra i 

hjärtsvikts quizzet före 

information och efter hade 7/7 

vilket indikerar att de som från 

början hade lägre kunskaper 

hade fått ökade kunskaper, 4/7 

gick ned i vikt under 

deltagandet. 

 

1/P 
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Boyne, 

Vrijhoef, 

Spreeuwenb

erg, De 

Weerd, 

Kragten, 

Gorgels 

2014 

Holland 

 

 

Effects of 

tailored 

telemonitoring 

on heart 

failure patients' 

knowledge, self-

care, self-

efficacy and 

adherence: a 

randomized 

controlled trial 

 

Syftet med 

denna -studie 

var att 

analysera 

effekterna av 

telemonitorin

g av 

sjukdomsspe

cifik 

kunskap, 

egenvård, 

egenvårdsför

måga samt 

följsamhet. 

Kvantitativ 

mätte effekten av 

egenvård vid registrering 

av symtom i mobilen 

som skickades till 

vårdgivare. Vårdgivare 

ringde upp om 

mätvärdena var kritiska. 

Interventionsgruppen 

fick färre besök på 

mottagningen än 

kontrollgruppen. 

N=382(42) 

11% bortfall 

59% (226) 

män 

Resultatet visade att 

interventiongruppen signifikant 

förbättrade sin kunskap med 

0.9 poäng på en 15 poängskala. 

Resultatet visar signifikant 

skillnader i ökad egenvård 

mellan interventionsgrupps 

baseline och 12 månader 

P=0.001 och 

egenvårdsbeteende P=0,024.  

Det var en signifikant skillnad 

interventionsgrupp P=0.001 

vid baseline jämfört 12 

månader i följsamheten av att 

väga sig dagligen och hålla 

vätskekarens. efter tre månader 

P=0.023 och efter sex månader 

ökad följsamhet vid 

medicinering P=0.0012 och 

efter tolv månader P=0.037. 

Effekt på egenvårdförmågan 

mätt från baseline visade 

resultatet på fortsatt på 

egenvårdsförmågan efter sex 

månader P=0.002.  
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Cameron, 

Ski, 

McLennan, 

Rendell, 

Whitbourn, 

Thompson 

2013 

Australien 

 

Development of 

the Heart 

Failure Screenin

g Tool (Heart-

FaST) to 

measure barriers 

that impede 

engagement 

in self-care. 

 

 

Studiens mål 

var: Att 

utveckla 

hjärtsvikt 

Screening 

verktyg 

(Heart-FaST) 

som ett sätt 

att bedöma 

tre kritiska 

hinder för 

personer med 

hjärtsvikt.  

Kvantitativ 

I studie 13 (Cameron 

et.al 2014). Först gjordes 

en screening med13 

frågor, NYHA klass och 

fyra kognitiva test, sju 

emotionella och 

egenvårdsskala. 

egenvårds förmåga, 

egenvårdstilltro 

egenvårskontroll för att 

skapa ett 

screeningsverktyg. som 

sedan undersöktes av 

expertis för att fastslå de 

13 delar av 

barriärscreening. Där 

höga poäng i varje 

barriär visade på låg 

egenvårdsförmåga och 

att dessa personer 

kommer att behöva mer 

intensiva ansträngningar 

i stöd och vård av 

hjärtsviktsjukdomen för 

att förhindra 

återinläggningar. 

sjukdomsinterventioner 

för att få  ökad egenvård  

N=143  Utvecklandet av screening 

verktyg. Screeningsverktyget 

hade en validitetindex > 0.78  

Resultatet visade på att höga 

poäng i barriärerna, 

emotionellt, fysiskt och 

kognitivt i Heartfast. Visade på 

sämre egenvårdsförmåga och 

behov av mera högprioriterat, 

intensifierat stöd och insatser i 

hjärtsviktsprogram. Resultatet 

visade på att höga poäng i 

barriärerna, emotionellt, fysiskt 

och kognitivt i Heartfast. 

Visade på sämre 

egenvårdsförmåga och behov 

av mera högprioriterat, 

intensifierat stöd och insatser i 

hjärtsviktsprogram för att 

minska återinsjuknande.I 

studien av Selan m.fl. (2016) 

från Sverige där screening av 

hur väl personer med 

diagnosen hjärtsvikt har 

förstått att de har hjärtsvikt. 

Resultatet visade att 23 av 90 

personer P=0.093 kände till att 

det hade hjärtsvikt. I gruppen 

som inte kände till sin diagnos, 

hade en av tre personer ingen 

kognitiv påverkan och hade en 

bra funktionsnivå, men kände 

1/P 
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ändå inte till sin diagnos. 60 

procent i gruppen som inte 

kände till sin diagnos hade 

symtom av sin hjärtsvikt. 

Studien visade att det inte var 

någon skillnad mellan 

grupperna och de 

åldersrelaterade faktorerna för 

hjärtsvikt hade inte heller 

någon påverkan på insikten om 

den egna hjärtsviktsdiagnosen 

P=0.133  

Cené, 

Haymore, 

Dolan-Soto, 

Lin, 

Pignone, 

Dewalt, 

Wu, Jones, 

Corbie-

Smith 

2013 

USA 

 

Self-

care confidence 

mediates the 

relationship 

between 

perceived social 

support and self-

care maintenanc

e in adults 

with heart 

failure 

Att 

undersöka 

sambandet 

mellan 

upplevelsen 

av stöd och 

egenvårds 

beteenden  

Kvantitativ 

Enkät  

N=150 

49% män 

Bättre egenvård med mera 

information och stöd. 

Resultatet visade på 83 av 100 

poäng, högre poäng indikerade 

behov av mera stöd. Poängen 

för egenvårdskontroll var 70 

poäng, högre poäng visar på 

bättre egenvårdskontroll endast 

32 procent hade adekvat 

egenvårdskontroll. Resultatet 

visade att 52 procent hade god 

egenvårdsförmåga.  

Egenvårdstilltron var 65 poäng 

av 100 där 33 procent hade 

adekvat egenvårdstilltro. Efter 

justering sågs signifikans 

mellan upplevelsen av 

emotionellt stöd/information 

och egenvårdskontroll 

P=0.003. 

1/P 
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Dracup, 

Moser, 

Pelter, 

Nesbitt, 

Southard, 

Paul, 

Robinson, 

Cooper 

2013 

USA 

 

Randomized, 

controlled trial 

to improve self-

care in patients 

with heart 

failure living in 

rural areas 

 

 Syftet med 

studien var 

att undersöka 

effekterna av 

egenvård 

jämföra bland 

landsbygds 

patienter med 

HF  

Kvalitativ 

jämförs två 

interventionsgrupper där 

skillnaden mellan dem är 

att ena gruppen LITE 

Plus får telefonsamtal v.a 

vecka medans LITE 

gruppen får 2 samtal. 

Dessa jämfördes med en 

kontrollgrupp som inte 

hade någon intervention. 

N=614(97) 

16% bortfall 

59% Män 

Resultatet LITE gruppen hade 

bättre utfall än de övriga 

grupperna. Resultatet visade att 

tre och tolv månader var det 

stora skillnader mellan 

grupperna LITE och PLUS 

jämfört med kontrollgruppen 

vad gäller bättre egenvård 

P<0.05. Däremot ingen 

signifikant skillnad i 

interventionsgrupperna 

emellan. Efter 24 månader höll 

upprätthållande av egenvård i 

sig men skillnaden mellan de 

olika grupperna var inte så stor 

längre. Kontroll versus PLUS 

P=0.095, Kontroll versus LITE 

P=0.116. Efter två år har 

gruppen i LITE minst dödsfall 

i hjärtdöd, kontrollgruppen 

versus LITE P=0,003, 

kontrollgruppen versus PLUS 

P=0,123, LITE versus PLUS 

P=0.172. Även överlevnad som 

jämfördes mellan grupperna 

visade på bättre i LITE jämfört 

mot kontrollgruppen P=0.005, 

LITE versus PLUS P = 0.191, 

PLUS versus kontrollgrupp P 

=0.112. Resultatet visade att 

1/ RCT 
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gruppen LITE hade minst 

besök hos vårdgivare 11,5 

procent mot kontrollgruppen 

12,9 procent och de flesta 

besök var i PLUS 23,8 procent.  

 

Karhula, 

Vuorinen, 

Rääpysjärvi

, Pakanen, 

Itkonen, 

Tepponen, 

Junno, 

Jokinen, 

van Gils, 

Lähteenmäk

i, 

Kohtamäki, 

Saranummi 

2015 

Telemonitoring 

and Mobile 

Phone-Based 

Health Coaching 

Among Finnish 

Diabetic 

and Heart Disea

se Patients: 

Randomized 

Controlled Trial. 

Syftet med 

denna 1-åriga 

studie var att 

undersöka ett 

strukturerat 

mobilbaserat 

coaching-

program, ett 

fjärrövervakn

ingssystem 

som skulle 

kunna 

användas för 

att förbättra 

Kvanitativ 

Registrering av vikt med 

digital våg, 

blodtrycksmätning med 

bluetooth och 

stegräknings registrering 

1ggr/veckan kopplat till 

mobiltelefon. 

Information med 

individuell åtgärdsplan 

om livsstilsförändringar 

och personlig hälsocoach 

som ringde upp var 4-6 

vecka. 

N=269 (246) 

17% bortfall 

66% (178) 

män i studien 

Deltagarna rapporterade in 

mätvärden via mobiltelefon 

Totalt 209 rapporter  av 

självrapporterad mätningar och 

per deltagare. Resultatet visade 

att livskvalitet med enkäten 

Health related quality of life 

[HRQL] inte visade någon 

signifikant förändring jämfört 

med baslinjemätning och efter 

sju månader P= 0.36  

Resultatet visade på en 

signifikant skillnad för 

interventions gruppen i 

1/ RCT 



      

9 

 

Finland 

 

hälsorelatera

de 

livskvaliteten 

(HRQL) och  

kliniska 

åtgärder av 

typ 2-

diabetes och 

hjärtsjukdom

ar. 

 

 midjemått efter sju månader 

kontrollgrupp som gick från 

97.6 centimeter till 98,7 

centimeter, versus 

interventionsgrupp som gick 

från 101.5 centimeter till 100.6 

centimeter, P = 0.02.  

 

Kato, 

Kinugawa, 

Nakayama, 

Kumagai, 

Imamura, 

Maki, 

Shiga, 

Hatano, 

Yao, Miura, 

Komuro, 

Nagai 

2013 

Japan 

 

Insufficient self-

care is an 

independent risk 

factor for 

adverse clinical 

outcomes in 

Japanese 

patients with 

heartfailure 

Syftet med 

denna studie 

var att risk 

faktorer 

undersöka 

effekterna av 

HF-egenvård 

hos japanska 

patienter med 

HF. 

 

Kvanitativ 

Frågat om 5 

egenvårdsbeteenden som 

sedan delade in 

patienterna i två grupper, 

de med god kunskap och 

de med sämre kunskap 

N=283 

70% män 

Resultatet visade att 

uppföljningsperioden som var i 

två år, hade gruppen med 

sämre kunskap fler 

återinläggningar med 7,6 

procent och hjärthändelser 22 

procent än personer med 

godkunskap 9,6 procent i 

hjärthändelser. Däremot inga 

signifikanta skillnader mellan 

grupperna vad gäller hjärtdöd 

/vanlig död i sämre kunskap 

6,1 procent versus god kunskap 

3.1 procent P=0.135. Resultatet 

visar på att lägre kunskap om 

hjärtsvikt var associerades med 

dålig följsamhet till egenvård. 

P =0.019. Sämre egenvård var 

en riskfaktor i sig för 

hjärthändelser P=0.005.  Dålig 

följsamhet till fysisk aktivitet 

1/CCT 
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ansågs också var en ökad risk 

för återinläggning och /eller 

död P=0.048. Resultatet visar 

på att lägre kunskap om 

hjärtsvikt var associerades med 

dålig följsamhet till egenvård. 

P =0.019.  

 

Lee, 

Lennie, 

Warden, 

Jacobs-

Lawson, 

Moser. 

2013 

USA 

A 

comprehensive 

symptom diary 

intervention to 

improve 

outcomes in 

patients with 

HF: a pilot 

study. 

 

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

effekten av 

en daglig 

diagnosdagbo

ksinterventio

n. 

Mixad, Kvalitativ och 

kvantitativ 

registrerades daglig vikt, 

andfåddhet, bensvullnad i 

en dagbok, utbildning i 

egenvård samt 5 

uppföljande samtal under 

3 månader 

44(9) 

20% bortfall 

52% (23) 

män 

Resultatet visade en signifikant 

skillnad på 78,3 procent färre 

återinläggningar, akut besök 

och dödlighet i 

interventionsgruppen än 

kontrollgruppen som hade 47,6 

procent, P = 0.03. men ingen 

skillnad i livskvalitet mätt med 

[HRQOL] jämfört med 

kontrollgrupp P< .001,båda 

jämfört med baseline.  

 

1/RCT 

Lind, 

Karlsson 

2014 

Sverige 

 

Telehealth for 

"the digital 

illiterate"--

elderly heart 

failure patientse

xperiences. 

 

Syftet var att 

utforska och 

beskriva 

patienternas 

och anhörigas 

erfarenheter 

av att 

använda 

digital penna. 

Kvantitativ 

studien vände sig till en 

äldre population som inte 

hade teknikvana. 

Registrering dagligen av 

symtom, medicinintag 

och vikt i 

formulär/hälsodagbok 

med en digital penna, 

utbildning i användandet 

av digitala pennan 

N=14 (0) Användandet av digital penna 

för att kunna monitorera sin 

vikt och symtom gav trygghet 

och upplevdes lättanvänt. 

Resultatet i intervjuerna visade 

på effekter som känsla av tillit 

och känsla av säkerhet då de 

visste att registreringen gick till 

vårdgivaren som vi försämring 

av symptom kunde reagera och 

agera. Deltagarna uppgav att 

1/K 
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de inte hade en enda 

återinläggning under de 13 

månader studien pågick. 

Deltagarna upplevde 

användandet av digital penna 

som lätt.  

 

Masterson 

Creber, 

Patey, Lee, 

Kuan, 

Jurgens, 

Riegel. 

2015 

USA 

Motivational 

interviewing to i

mprove self-

care for patients 

with chronic 

heart failure: 

MITI-HF 

randomized 

controlled trial. 

Syftet med 

denna studie 

var att testa 

effekten av 

skräddarsydd 

motivativ 

intervju (MI) 

jämförd med 

vanlig vård 

för att 

förbättra HF-

egenvårds 

beteenden. 

 

Mixad studie 

Mäts hantering och 

upprätthållande av 

egenvård efter 1 

hembesök där mål 

identifierades som sedan 

skulle hållas och 3-4 

telefonsamtal under 90 

dagar. Enkäten SCHFI v. 

6.2 användes för att mäta 

det egna förtroendet, 

hanteringen och 

upprätthållandet av 

egenvård. 

N=100(33) 

Bortfall  

13% bortfall 

70% män 

De som fick reflektion genom 

MI hade bättre resultat 

Resultatet av egenvårdskontroll 

vid tre månaders uppföljning 

visade signifikantskillnad 

mellan interventionsgruppen 

SD 16,0, kontrollgruppen 

SD18.3, P=0.08. signifikant 

skillnad i egenvårdstilltro i 

interventionsgruppen SD 20.8 

vs. Kontrollgruppen SD 16.8, 

P=0.31. Quality of life 

interventionsgruppen SD 28,2 

kontrollgruppen SD 21.4, P=0. 

36.  

 

 

1/RCT 

 

Meng, 

Musekamp, 

Schuler, 

Seekatz, 

Glatz, 

Karger, 

Kiwus, 

Knoglinger, 

The impact of 

a self-

management 

patient 

education 

program 

for patientswith 

chronic heart 

Syftet var att 

utvärdera ett 

patientcentrer

at 

utbildningspr

ogram för 

egenvårdshan

tering för  

Kvantitativ 

mäter egenvård och 

livskvalitet efter 

gruppinformation vid 5 

tillfällen med olika 

teman.  

N=513(26)  

5% bortfall 

78% män 

Liten effekt. Resultatet visar 

ingen signifikant skillnad i 

livskvalitet 71.33 VS 

kontrollgrupp  72.80 P=0.330 

eller i egenvård 81.19 jämfört 

med kontrollgrupp 82.64 

P=0.721. Ett år efter studiens 

slut hade både grupperna ökad 

1/RCT 
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Schubmann, 

Wesphal, 

Faller 

2016 

Tyskland 

failure undergoi

ng inpatient 

cardiac 

rehabilitation 

patienter med 

kronisk 

hjärtsvikt 

jämfört med 

vanlig 

patientutbildn

ing. 

 

symtomkontroll men ingen 

signifikant skillnad 3,47 vs. 

kontrolgrupp 3,49 P= 0.897 

samt en något ökad fysisk 

aktivitet. interventionsgruppen 

239.06 min/vecka vs. 

kontrolgrupp 225.57 min/ 

vecka men ingen signifikant 

skillnad P= 0.132. Det fanns en 

något högre medicinsk 

följsamhet 24.18 vs kontroll 

gruppen 24.15 men ingen 

signifikant skillnad P=0.477. 

 

 

Park,LG. 

Dracup, K., 

Whooley, 

MA.,McCul

loch, C., 

Jon, C., 

Moser, DK., 

Clark, RA., 

Pelter, 

MM., 

Biddle, M 

& Howie 

Esquivel, J.   

2017 

USA 

 

Symptom Diary 

Use and 

Improved 

Survival 

for Patients Wit

h Heart Failure. 

 

Syftet med 

denna studie 

var att 

jämföra 

dödligheten 

bland 

landsbygds 

patienter med 

HF som 

slutförde 

jämfört med 

att inte 

använda 

dagbok  

Kvantitativ  

registrering av vikt och 

symtom gjordes i en 

dagbok. Symtomen som 

skulle registreras var 

tydligt beskrivna så som 

ex förekomsten av ödem, 

dyspné, antal kuddar 

under huvudet på natten. 

Information och 

utbildning i vad som 

skulle göras om 

symtomen tilltog och 

instruktioner på vad 

personen skulle fokusera 

på att tala om utifall 

vårdgivare behövdes 

N=393(43) 

11% bortfall 

57% (227) 

män 

De som flitigt använde sin 

dagbok för viktkontroll hade 

lägre mortalitet. Resultatet 

visade på lägre mortalitet, (all 

död, ej enkom hjärtrelaterad) 

för gruppen som hade ett hög 

användande av dagboken, 10 

procent jämfört med de som 

inte använde dagbok, 27 

procent men detta är ingen 

signifikantskillnad, P= 0.02. 

Vid högt användandet av 

dagboken visade resultatet på 

39 procent mindre risk att dö i 

hjärtdöd P=0.68. Resultatet 

visar att det inte finns någon 

1/CCT 
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kontaktas vid försämring. 

Stöttning i individuella 

samtal 1ggr i månaden. 

signifikant skillnad på 

återinläggningar P=0.53.  

 

Rosen, D., 

MCCall, JD 

& Primack, 

BA. 

2017 

USA 

Telehealth Proto

col to Prevent R

eadmission Amo

ng High-

Risk PatientsWit

h Congestive 

Heart Failure. 

 

Syftet är att 

bedöma 

efterlevnaden 

och 

effektiviteten 

av ett 

telehealth-

protokoll som 

utformats för 

att förhindra 

återinläggnin

g för 

hjärtsvikt. 

 

Kvantitativ. 

Undersökte effekten av 

digital våg med daglig 

vikt registrering, symtom 

och medicinering samt 

utbildning om egenvård 

och coachande samtal om 

egenvård via video 

1ggr/veckan 

N=50 (48) 

98 % 

genomförde 

undersökning

en. 

29% var män 

Resultatet visade effekter på 

minskad inläggning i 

slutenvården orsakad av 

hjärtsvikt, minskade under en 

sex månaders period med 37 

procent i interventionsgruppen 

versus 43 procent jämfört med 

baseline vilket ger en 

signifikant skillnad P =0.32. 

Även generell återinläggning 

efter sex månader var 6 procent 

versus 2 procent jämfört med 

basline P =0.3 

Halverade antal sjukhusbesök. 

1/ RCT 

Shao, 

Chang, 

Edvards, 

Shyu, Chen 

2013 

Taiwan 

A randomized 

controlled trial 

of self-

management 

programme 

improves health-

related 

outcomes of 

older people 

with heart 

failure. 

 

Syftet är att 

undersöka 

effekten av 

egenvårdspro

gram hos 

äldre 

personer med 

hjärtsvikt. 

registrerades vikt, 

symtom vätska och 

saltreducering i kost som 

fördes in i dagbok, 12 

veckors utbildning i 

egenvårds hantering, 

saltreducering i kost och 

ett hembesök första 

veckan samt uppföljande 

coachande samtal vecka 

3, 7 och 11 

N= 108 (15) 

14% bortfall 

68% (73)män 

Resultatet visade ingen 

skillnad i färre återinläggningar 

mellan interventionsgruppen 

och kontrollgruppen före P= 

0.33 eller efter 12 veckor P= 

0.35. Det visar på en 

signifikant skillnad i vätska 

och salt reducering mätt i skala 

Self effiacy for salt and fluid 

control [SeSFC] mellan 

kontrollgrupp och 

interventionsgrupp vid tre - sex 

månader var  P=0.001. 
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Selan, 

Siennicki-

Lantz, 

Berglund, 

Fagerström, 

Selan 

2016 

Sverige 

Self-awareness 

of heart failure 

in the oldest old-

an observational 

study of 

participants, ≥ 

80 years old, 

with an 

objectively 

verified heart 

failure 

Syftet med 

den 

föreliggande 

studien var 

att bestämma 

förekomsten 

av 

självmedvete

nhet om HF 

hos deltagare, 

≥ 80 år, och 

att undersöka 

sambandet 

mellan denna 

självmedvete

nhet och 

åldersrelatera

de och HF-

relaterade 

faktorer 

Observationsstudie med 

patienter i hemmet med 

diagnosticerad hjärtsvikt 

med (80+) objektivt 

verifierad HF 

identifierades (n = 90). 

Indelning i två grupper 

efter de som visste att de 

hade hjärtsvikt och de 

som inte visste att de 

hade användes för att 

dela deltagarna i två 

grupper för jämförelser: 

medveten eller 

omedveten om sin egen 

HF. Logistiska 

regressionsmodeller 

slutfördes för att 

bestämma effekterna av 

ålders- och HF-relaterade 

faktorer på 

självmedvetenhet. 

N=90 Liten del 26% vet om att de har 

hjärtsvikt. 

Resultatet visade att 23 av 90 

personer P=0.093 kände till att 

det hade hjärtsvikt. I gruppen 

som inte kände till sin diagnos, 

hade en av tre personer ingen 

kognitivt påverkan och hade en 

bra funktionsnivå, men kände 

ändå inte till sin diagnos. 60 

procent i gruppen som inte 

kände till sin diagnos hade 

symtom av sin hjärtsvikt. 

Studien visade att det inte var 

någon skillnad mellan 

grupperna och de 

åldersrelaterade faktorerna för 

hjärtsvikt hade inte heller 

någon påverkan på insikten om 

den egna hjärtsviktsdiagnosen 

P=0.133. 

1/CCT 

Sethares, 

KA & 

Asselin, 

ME. 

2017 

USA 

The effect of 

guided 

reflection 

on heart 

failure self-

care maintenanc

e and 

management: A 

mixed methods 

study 

Syftet var att 

utvärdera 

effekten av 

strukturerad, 

guidad 

reflektion 

över 

egenvård. 

 

Mixad, Kvalitativ och 

kvantitativ 

där hantering och 

upprätthållande av 

egenvård mättes efter 

registrering av 

egenvårdsfrågor i 

dagbok, individuell 

utbildning i egenvård och 

Coachande samtal 1ggr i 

N= 23 (13) 

57% bortfall 

 

resultatet stor effekt av att 

vidmakthålla egenvård efter en 

månad 69.9 versus baseline 

79.6, D =1.04 och att hantera 

sin egenvård efter en månad 

47.2 versus baseline 63.9, D = 

2.53. 

 

 

2/P 



      

15 

 

månaden samt 

påminnelse samtal via 

telefon varje vecka om 

att använda dagboken 

kvantitativ 

Triantafylli

dis, 

Velardo, 

Chantler, 

Shah, 

Paton, 

Khorshidi, 

Tarassenko, 

Rahimi 

2015 

Storbritanie

n 

 

A personalised 

mobile-based 

home 

monitoring 

system for heart 

failure: The 

SUPPORT-HF 

Study 

Att utforma 

och iterativt 

utveckla ett 

personligt 

mobilt 

hälsokontroll

system för 

patienter som 

lever med 

hjärtsvikt, 

enligt deras 

hälso- och 

vårdbehov 

Mixad studie 

Registrering av vikt, 

saturation och 

blodtrycksmätning via 

bluetooth till padda i 

hemmet, utbildning i 

egenvård och 

frågeformulär om vilka 

symtom som ska 

observeras samt tillgång 

till stöd via videosamtal 

Intervjuer för att följa 

deltagarnas följsamhet i 

systemet identifiera 

följsamheten hos 

deltagarna under 

studieperioden.  

N= 26 (0) 

 

62% använde utrusningen 

minst 3 ggr. Under ett år och 

88% använde systemet minst 

1ggr under ett år. Genom att 

intervjua deltagarna framkom 

behovet av ett snabbt system 

där användaren kan få 

information och få teknisk 

support. Saturationsmätaren  

fungerade dåligt hos en 

deltagare pga. av tremor vilket 

gjorde att den 

rapporteringsdelen avslutades. 

En av deltagarna som var 94 år 

upplevde att frågeformuläret 

var 3:e månad tog lång tid att 

fullfölja.  

1/ P 

Tung, Lin, 

Chen, 

Chang, Lin, 

Chou. 

2012 

Taiwan 

Self-

management 

intervention to 

improve self-

care and quality 

of life in heart 

failure patients 

Syftet med  

studie var att 

undersöka 

effekten av 

egenvårdshan

teringsinterve

ntion hos 

patienter med 

hjärtsvikt i 

Taiwan och 

Kvantitativ 

En icke randomiserad 

studie. 

information gavs genom 

en bok om egenvård och 

uppföljande samtal. 

 

N=88(6) 

bortfall 

69% (61) 

män 

Resultatet visar en signifikant 

skillnad vid två månaders 

uppföljningen i att hantera 

egenvård interventionsgruppen 

9.49 SD vs kontrollgruppen 

22.75 SD P=0.39 och i 

upprätthållande av egenvård i 

kontrollgruppen P=0.49 i 

egenvård. Resultatet visar på 

en signifikant skillnad där 

1/CCT 
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undersöka 

förhållandet 

mellan 

egenvårdsför

måga och 

livskvalitet. 

 

 

interventionsgruppen visade på 

en högre livskvalitet mätt med 

HRQOL P< .001.  

 

 

Welsh, 

Lennie, 

Marcinek, 

Biddle, 

Abshire, 

Bentley, 

Moser. 

2012 

USA 

 

Low-sodium 

diet self-

management 

intervention 

in heart failure: 

pilot study 

results. 

 

 

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

effekten av 

saltreducerad 

kost hos 

patienter med 

HF.  

Kvantitativ 

registrerades saltintag via 

digital våg, utbildning 

och instruktioner om 

saltreducerad kost samt 

kostförslag. 

N=52(0) 

54%(28)män 

Bra resultat efter 6 månader 

men inte efter 6 veckor 

Visade en signifikant skillnad 

av saltintag efter 6 månader 

(P=0.01) men inte efter 6 

veckor. 80 % fick rådet att 

följa en saltreducerad kost var 

av 31 % följde rådet. Endast 

sex deltagare fick även en 

skriven information om 

saltreducering. Resultatet 

visade en signifikant skillnad 

av saltreducering i kosten efter 

6 månader P=0.01.  

 

 

1/RCT 

 

 


