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SAMMANFATTNING 

 

Läkemedelsbehandlad hjärtsvikt är i Sverige ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd och 

prevalensen ökar med stigande ålder. På grund av en ökande medelålder i Sveriges befolkning 

blir diagnosen hjärtsvikt allt vanligare. Prognosen vid hjärtsvikt är dålig och dödligheten ökar 

till skillnad från andra kardiovaskulära sjukdomstillstånd där dödligheten minskar. Tillståndet 

hjärtsvikt har många symtom som påverkar hela livssituationen för patienten och dennes 

anhöriga. Många patienter upplever en försämring av livskvaliteten. Primärvården har en stor 

roll i vården av patienter med hjärtsvikt då dessa patienter kräver kontinuerlig uppföljning och 

behandling. Det är viktigt att identifiera de utmaningar som kommer med en 

hjärtsviktsdiagnos för att kunna stödja och utbilda dessa patienter. Hjärtsviktsbehandlingens 

syfte är att lindra symtomen, förhindra progress, förlänga överlevnaden och förbättra 

livskvaliteten.  

Syftet var att beskriva hur personer med hjärtsvikt upplever sin sjukdom samt åtgärder som 

kan främja livskvaliteten hos denna patientgrupp inom primärvården. 

Litteraturstudie valdes som metod. Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i 

databaserna PubMed, CINAHL och PsychINFO. Även manuella sökningar efter 

vetenskapliga artiklar gjordes. Litteraturstudien inkluderar vetenskapliga artiklar med både 

kvalitativa och kvantitativa ansatser.  

Resultatet sammanställdes under teman; patientperspektiv, undervisning och personcentrerad 

vård. Patienterna beskrev att de upplevde social isolering och identitetsförlust.  Faktorer som 

påverkade livskvaliteten positivt var att ha en nära anhörig, att bevara sin humor, att vara 

troende och att kunna ha en positiv inställning till livet trots sjukdomen. Resultatet visade 

vidare att det var viktigt att kunna genomföra fysiska och sociala aktiviteter med sina familjer 

Patienterna önskade mer kontinuitet i vården, de upplevde det svårt att träffa olika vårdgivare 

vid olika tillfällen. Tiden blev viktigare för dem på grund av att den nu var begränsad av 

sjukdomen. Det visade sig att patienter som fick stöd och undervisning av en sjuksköterska 

hade bättre livskvalitet och färre depressiva symtom än de patienter som inte fått det. 

Personcentrerad vård resulterade i förbättrad livskvalitet för patienterna. Specialiserad, 

teambaserad vård gav bättre hälsorelaterad livskvalitet. Utformningen av vården byggde på att 

patienterna fick personcentrerad vård, de fick hjälp med fysiska, psykologiska och 

existentiella problem.  

Slutsatsen är att patienter med hjärtsvikt upplever många svårigheter och hinder. Stöd och 

undervisning är åtgärder som kan förbättra livskvaliteten. Att öka kontinuitet i vården samt att 

arbeta personcentrerat är andra viktiga åtgärder som hälso-och sjukvården bör ta hänsyn till 

för att förbättra livskvaliteten hos denna patientgrupp.   

 

 

Nyckelord: hjärtsvikt, livskvalitet, primärvård, omvårdnad primärvård  



 

 

 

FÖRORD 

 

Vi vill framföra ett varmt tack till Katarina Lunner för att du tog dig tid att läsa och ge oss 

värdefulla synpunkter på vårt arbete. Vi vill även rikta ett stort tack till Ivan Jenssen som 

hjälpt oss med allt datakrångel. Tack Söderdoktorn och Koronarintervention på 

Södersjukhuset för ledighet i samband med handledning. Tack alla våra fantastiska ungar som 

låtit era mammor studera på kvällar och helger. 

TACK 

Katri Malkki 

Maria Jenssen 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING..............................................................................................................................1 

BAKGRUND.............................................................................................................................1 

Lagar och riktlinjer..................................................................................................................1 

Hjärtsvikt...................................................................................................................................2 

Primärvård................................................................................................................................3 

Livskvalitet................................................................................................................................4 

Lagar och riktlinjer..................................................................................................................5 

Sjuksköterskans professionella ansvar...................................................................................5 

Problemformulering.................................................................................................................5 

SYFTE........................................................................................................................................6 

METOD......................................................................................................................................6 

Urval...........................................................................................................................................6 

Datainsamling............................................................................................................................6 

Dataanalys................................................................................................................................10 

Forskningsetiska överväganden.............................................................................................10 

RESULTAT.............................................................................................................................11 

Patientperspektiv....................................................................................................................11 

Undervisning............................................................................................................................13 

Personcentrerad vård.............................................................................................................14 

DISKUSSION..........................................................................................................................16 

Metoddiskussion......................................................................................................................16 

Resultatdiskussion...................................................................................................................17 

Slutsats.....................................................................................................................................19 

REFERENSER........................................................................................................................20 

Bilaga 1 - Bedömningsunderlag 

Bilaga 2 - Artikelmatris  



 

 1 

INLEDNING 

 

I Sverige finns cirka 250 000 personer med läkemedelsbehandlad hjärtsvikt (Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer, hjärtsjukvård, 2015). Hjärtsvikt är ett viktigt område i svensk primärvård. 

Trots detta finns det inte mycket kunskap om hur patienter med hjärtsvikt uppfattar stödet från 

primärvården (Andersson, Eriksson & Nordgren, 2012). Prognosen vid hjärtsvikt är dålig med 

en överlevnadsprognos sämre än bröst och prostatacancer. Medan dödligheten minskar vid 

andra kardiovaskulära sjukdomstillstånd är både prevalensen och dödligheten fortsatt stor vid 

hjärtsvikt (Barnes et al., 2006). Endast en av fem vårdcentraler i Sverige har en mottagning 

för patienter med hjärtsvikt. För att kunna ge rätt behandling till de många patienter som har 

hjärtsvikt och som följs upp inom primärvården så är det mycket viktigt att det bedrivs en 

strukturerad hjärtsviktsvård inom primärvården (Vasko & Roos, 2016). I Sverige finns ett 

nationellt kvalitetsregister kallat RiksSvikt. Där samlas data om personer som har hjärtsvikt i 

syfte att kunna förbättra och utveckla vården inom detta område (RiksSvikt). I Stockholm 

finns ett projekt som kallas 4D. I projektet pågår forskning för att hitta rätt behandling och 

åtgärder för personer med hjärtsvikt (Vårdgivarguiden, 2016). 

BAKGRUND 

 

Lagar och riktlinjer 

I lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område (SFS 2017:30) framgår att 

den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap - och beprövad erfarenhet. Målet för lagen är vård på lika villkor för hela 

befolkningen och att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Inom hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten i verksamheten 

systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.  

 

Patientlagen (2014:821) syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamheten stärka och 

tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet. Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten. Patientens anhöriga ska få möjlighet att medverka vid utformningen 

och genomförandet av vården om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller 

tystnadsplikt inte hindrar detta.  

 

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (2018) beskrivs att patienter som 

vårdats på sjukhus för hjärtsvikt och som sedan följs upp på hjärtsviktsmottagning har en 

minskad morbiditet och mortalitet. Socialstyrelsen (2018) belyser att patienter som följs upp 

på hjärtsviktsmottagning är mer motiverade vilket leder till förbättrad egenvård, följsamhet 

till behandling och förbättrad livskvalitet.  

 

Läkemedelsverket (2006) beskriver i deras riktlinjer att patienter med hjärtsvikt som krävt 

sjukhusvård på grund av försämrad hjärtsvikt bör följas upp på hjärtsviktsmottagning och 

stabiliseras före återremittering till primärvården. Patienter med symtomgivande hjärtsvikt i 

primärvården bör kunna erbjudas bedömning på hjärtsviktsmottagning. 
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Hjärtsvikt 

Definition  

Tillståndet hjärtsvikt har en komplex bild och någon heltäckande och allmänt accepterad 

definition finns inte. Hjärtsvikt är inte en sjukdom i sig utan ett tillstånd där hjärtat är 

oförmöget att förse kroppens olika organ med adekvat blodtillförsel. Detta ska ses som 

symtom på en bakomliggande hjärtsjukdom och det är därför viktigt att kartlägga vad som 

gett upphov till tillståndet hjärtsvikt (Dahlström, Jonasson & Nyström, 2010). Hjärtsvikt är ett 

allvarligt tillstånd där prevalensen ökar med stigande ålder. På grund av en ökande medelålder 

i befolkningen blir diagnosen hjärtsvikt allt vanligare (Larsson & Rubertsson, 2012).  

Etiologi 

Det finns många olika orsaker till hjärtsvikt men de vanligaste orsakerna är ischemisk 

hjärtsjukdom och hypertoni vilka tillsammans utgör 75 procent av all hjärtsvikt. Andra 

orsaker till hjärtsvikt kan vara arytmier (till exempel förmaksflimmer), läckande klaffar eller 

stenoser, pulmonell hypertension, lungemboli, infektioner, kardiomyopatier 

(hjärtmuskelsjukdomar) och alkoholism (Wikström, 2011). Hjärtsvikt kan utvecklas snabbt, 

till exempel vid akut hjärtinfarkt, eller under en längre tid till exempel vid obehandlad 

hypertoni (Dahlström et al., 2010). Akut hjärtsvikt är ovanligt i primärvården eftersom den 

svårt sjuka patienten vanligen transporteras direkt till akutmottagningen från hemmet med 

ambulans. I de fall där patienten först kommer till primärvården med akut hjärtsvikt är det 

viktigt att ha en handlingsplan så att patienten kan handläggas snabbt och effektivt (Hedin & 

Löndahl, 2010). Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till att äldre patienter läggs in på 

sjukhus och det är vanligt med återinläggningar (Wakefield et al., 2008).  

 

Symtom 

Hjärtsvikt kan ge många olika symtom, utmärkande är andfåddhet i vila eller vid ansträngning 

samt trötthet. Andra typiska tecken på hjärtsvikt är takykardi, ökad andningsfrekvens, rassel 

på lungorna, perifera ödem och leverförstoring (Dahlström et al., 2010). Gemensamt för 

flertalet av symtomen vid hjärtsvikt är att de orsakas på grund av förhöjt ventryck (Fridlund, 

Malm & Mårtensson, 2012). Två begrepp som används för att skilja på symtomen är höger- 

respektive vänsterkammarsvikt. När höger kammare sviktar pressas blodet bakåt mot 

systemkretsloppet, vid högerkammarsvikt är symtom som svullna ben, pleuravätska och 

halsvenstas vanliga (Wikström, 2011). En svullnad av lever och tarmar kan även uppstå vilket 

ger buksvullnad och illamående (Fridlund et al., 2012). Vid vänsterkammarsvikt pressas 

blodet bakåt och orsakar pulmonell hypertension (högt blodtryck i lungkretsloppet). 

Symtomen blir då dyspné, ortopné (dyspné som ökar i liggande läge), snabb 

andningsfrekvens, takykardi och minskad urinproduktion. Allvarlig vänsterkammarsvikt kan 

ibland leda till en sekundär högerkammarsvikt vilket kallas biventrikulär svikt. Generella 

symtom som trötthet och viktuppgång (orsakad av vätska) ses ofta vid både höger och 

vänsterkammarsvikt (Wikström, 2011). Patienter med hjärtsvikt väntar ofta för länge med att 

söka vård när de blir försämrade i sin sjukdom, de inser inte allvaret i symtomen. 

Obehandlade symtom kan leda till arytmier och akut försämring. Att kunna känna igen 

symtom på försämring är viktigt och är en del av egenvården (Johansson, Nieuwenhuis, 

Lesman-Leegte, van Veldhuisen & Jaarsma, 2011). 

 

Diagnostik 

Utredningen av hjärtsvikt innefattar klinisk undersökning, elektrokardiografi (EKG), röntgen 

av hjärta och lungor, specifika blodprover samt ekokardiografi. Bakomliggande orsaker till 

hjärtsvikten kartläggs för riktad behandling (Dahlström et al., 2010). Diagnosen hjärtsvikt kan 
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fastställas om följande kriterier är uppfyllda; typiska symtom till exempel andfåddhet och 

trötthet, lung-rosslingar, perifera ödem samt tecken på nedsatt hjärtfunktion i vila som kan ses 

till exempel via ekokardiografi samt specifika blodprover. Vid funktionsbedömning av 

hjärtsvikt används vanligen ett objektivt mått, ejektionsfraktionen (EF) vilket innebär att en 

mätning görs av hur stor del av vänster kammare som töms vid varje kontraktion (Fridlund et 

al., 2012). Det används även ett subjektivt mått enligt Fridlund et al. (2012) där 

svårighetsgraden indelas i fyra klasser enligt New York Heart Association(NYHA). Davis, 

Davies och Lip (2006) uppger att NYHA är den mest använda funktionsklassificeringen idag 

och beskriver denna enligt följande: NYHA I, nedsatt hjärtfunktion utan symtom. NYHA II, 

lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast efter fysisk aktivitet med mer än måttlig 

grad. Patienter i det här stadiet kan ofta fortsätta att leva normalt och vara aktiva i arbetslivet. 

NYHA III, medelsvår hjärtsvikt vilket innebär att patienten upplever andfåddhet och trötthet 

vid lätt till måttlig fysisk aktivitet. NYHA IV, svår hjärtsvikt där patienten är oförmögen att 

genomföra någon fysisk aktivitet utan att få symtom. Patienten upplever andfåddhet i vila. 

 

Behandling 

Målet med hjärtsviktsbehandling är att lindra symtomen, förhindra progress, förlänga 

överlevnaden och förbättra livskvaliteten (Bosch et al., 2009). Behandlingen ska i första hand 

inriktas mot orsaken till hjärtsvikten och är både farmakologisk och icke-farmakologisk. 

Farmakologisk behandling är i första hand ACE-hämmare och betablockerare som bör inledas 

med låga doser och sedan höjas långsamt till måldos för att minska risken för biverkningar. 

Vid vätskeretention används diuretika som sätts ut vid symtomförbättring. 

Om patienten med den här behandlingen har kvarstående symtom, EF <35 procent, befinner 

sig i NYHA-klass III-IV, inte har hyperkalemi eller betydande njurfunktionsnedsättning så 
1ska en aldosteronhämmare ges som tillägg. Har patienten med hjärtsvikt snabbt 

förmaksflimmer så kan digoxin ges tillsammans med betablockerare för att minska 

hjärtfrekvensen. Den icke-farmakologiska behandlingen består tex. av kirurgi, 

livsstilsförändringar, resynkroniseringsterapi med speciell pacemaker (CRT), Implantable 

Cardioverter Defibrillator (ICD) och hjärttransplantation. För optimal behandling bör även 

individuellt anpassad information ges till patient och anhöriga. Informationen bör innehålla 

livsstilsförändringar, egenvård och monitorering av symtom (Fridlund et al., 2012). När 

patienter med hjärtsvikt är engagerade i sin egenvård så minskar antalet inläggningar på 

sjukhus (Peters-Klimm et al., 2012).  

 

Primärvård  

Definitionen för primärvård enligt Socialstyrelsen är hälso- och sjukvårdsverksamhet till 

befolkningen som är i behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, 

förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och 

tekniska resurser. Socialstyrelsen har 2016 gjort en kartläggning av primärvårdens uppdrag 

vilket varierar i olika landsting. Det som är gemensamt i samtliga landsting omfattar planerad 

(tidsbokad) och icke planerad hälso- och sjukvård inom det allmänmedicinska 

kompetensområdet. Dessa är rehabilitering, psykosociala insatser, hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser, jourverksamhet, insatser i kommunal hälso- och sjukvård, 

medverkan i landstingets smittskyddsarbete, forsknings- och utvecklingsarbete samt 

medverkan i kris och katastrofberedskap.  
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I samtliga landsting ingår det även i primärvårdens uppdrag att samverka med andra 

vårdnivåer och huvudmän för att samordna vården och behandlingen för patienten. Samtliga 

landsting ställer också krav på att primärvården ska samverka inom sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen. Även att stödja en sammanhållen vårdkedja och ingå i en 

sammanhållen journalföring ingår i uppdraget (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Livskvalitet 

Livskvalitet är ett brett och sammansatt mått på människans egna värdering av sitt fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnande. WHO definierar livskvalitet som människans uppfattning 

av sin livssituation i relation till rådande kultur och normer och i förhållande till egna mål, 

förväntningar, värderingar och intressen. Definitionsmässigt är det en personlig upplevelse 

som påverkas av förändringar i livssituationen och som varierar med tiden. Livskvalitet är för 

många människor lika viktig som graden av symtom eller sjukdomstecken. Frågan om hur 

olika åtgärder kan påverka livskvaliteten är mycket angelägen för både patienter, vårdpersonal 

och beslutsfattare. Livskvalitet är föränderligt vilket gör att det är viktigt att ställa höga krav 

på mätmetoderna som även måste vara vetenskapligt utprovade. Att avstå från att mäta 

livskvalitet är ett dåligt alternativ eftersom vi då kommer förbli okunniga om hur patienterna 

egentligen mår. Begreppet hälsorelaterad livskvalitet innefattar de områden av den allmänna 

livskvaliteten som påverkas av hälsan. Det är av intresse när man vill undersöka effekten av 

olika vårdåtgärder på patienternas livskvalitet. Hälsorelaterad livskvalitet mäts också i 

befolkningsstudier för att planera och följa upp folkhälsoinsatser (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering, SBU, 2017). 

Känsla av sammanhang (KASAM) 

Antonovsky (2011) myntade begreppet KASAM, känsla av sammanhang. Han beskriver hälsa 

som en rörelse i ett spektrum mellan total ohälsa (patogenes) och total hälsa (salutogenes) där 

vi människor alltid befinner oss någonstans mellan dessa ytterligheter. Antonovsky (2011) 

menar att det alltid finns hälsa hos en person på något sätt så länge personen är i livet. Det 

salutogenetiska synsättet får oss att tänka på faktorer som befrämjar en rörelse mot den friska 

polen på kontinuitet. Begreppet KASAM omfattar tre delkomponenter: Begriplighet, känslan 

av att det som händer i världen både inom och utanför individen är strukturerat, förutsägbart 

och begripligt. Hanterbarhet, innebär att de resurser som krävs finns tillgängliga för de 

händelser som sker i omgivningen. Meningsfullhet, känslan av att de utmaningar en möter är 

värda att engagera sig i. Det är samspelet mellan dessa tre komponenter som skapar KASAM. 

Enligt Antonovsky (2011) är det meningsfullhet som är den viktigaste komponenten. Om en 

person upplever livet som meningsfullt kommer personen att kämpa på även i situationer som 

är svåra att hantera. KASAM, känsla av sammanhang, svarar alltså på frågan i hur stark grad 

en människa har kapacitet att möta livets skiftningar och svårigheter och ändå bevara en 

rörelse i riktning mot polen hälsa (salutogenes). Antonovsky (2011) utvecklade ett formulär 

som mäter KASAM . Höga poäng innebär stark känsla av sammanhang och alltså en hög 

förmåga att hantera utmaningar, bättre skattat välbefinnande och livskvalitet. Enligt Langius 

och Björvell (1996) visar sambanden mellan KASAM och andra mått att personer med svag 

känsla av sammanhang har mer ångest, allvarligare funktionsinskränkning övervägande av 

psykosocial karaktär, sämre skattad hälsa, svårare upplevelse av symtom och sämre 

motivation. Därför kan kanske personer med svag känsla av sammanhang behöva mer eller 

annat stöd än personer med en stark känsla av sammanhang i sitt liv.  
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Langius och Björvell (1996) beskriver ett förslag som innebär att beslutsunderlaget för 

behandling och omvårdnadsplanering av patienter med kroniska svåra sjukdomar bör 

inkludera en bedömning som görs med KASAM-formuläret. Det skulle öka förståelsen hos 

sjukvårdspersonal för varje patients förmåga att hantera sin sjukdom.  

Sjuksköterskans professionella ansvar 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs att 

sjuksköterskans profession och yrkesutövning är att ge patienten en god och säker vård. 

Sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt utföras i enlighet med gällande författningar och andra riktlinjer. 

Sjuksköterskan ska kunna uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och 

lidande och så långt det är möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder. Professionell och 

personlig kompetensutveckling bör ske kontinuerligt under sjuksköterskans verksamma år. 

Sjuksköterskan ska i dialog med patient och anhöriga ge stöd och vägledning för att 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling.  

 

Enligt Kirkevold och Stromsnes-Ekern (2003) har huvudfokus inom omvårdnaden legat på 

den sjuke individen. Många traditionella och nyare omvårdnadsteoretiker formulerar 

sjuksköterskeyrkets centrala karakteristika såsom att fokus ligger på patienten, det vill säga 

den enskilda, vårdbehövande individen samt att sjuksköterskan har en viktig roll i att leda 

patienten.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att en god hälsofrämjande omvårdnad är 

personcentrerad och utgår ifrån patientens egna syn på hälsa, behov och livssituation. Det 

stödjer patienten och de närstående i att kunna förhålla sig till en ny livssituation vare sig det 

är en akut situation eller en långvarig sjukdom. Hälsofrämjande omvårdnad hjälper patienten 

att vara delaktig i vården.  

 

Evidensbaserad vård 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) menar att om en god kvalitet ska hållas 

inom hälso- och sjukvården så måste vården baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Det innebär att vårdpersonalen måste använda tillgängliga kunskapssammanställningar. Idag 

när vården pressas mellan växande krav och minskade resurser blir det allt viktigare att valen 

mellan olika omvårdnadsinsatser är vetenskapligt underbyggda. Evidensbaserad omvårdnad 

definieras både som ett förhållningssätt och en process, där processen innebär att man 

använder sig av omvårdnadsforskningens vetenskapliga resultat som ett komplement till andra 

kunskaper. Att tillämpa evidensbaserad omvårdnad innebär då att sjuksköterskan använder de 

bästa tillgängliga vetenskapliga bevisen inom omvårdnadsforskningen för att tillsammans 

med patienten fatta beslut om olika omvårdnadsinsatser  

 

Problemformulering  

Diagnosen hjärtsvikt ökar med stigande ålder. Befolkningen har en ökande medelålder vilket 

innebär att hjärtsvikt blir allt vanligare. En stor del av primärvårdens patienter har diagnosen 

hjärtsvikt. Sjukdomen påverkar livskvaliteten hos dessa patienter med dess många symtom. 

Därför är det viktigt att ta reda på hur personer med hjärtsvikt upplever sin sjukdom samt 

vilka åtgärder som kan främja livskvaliteten hos denna patientgrupp inom primärvården. 
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SYFTE 

 

Syftet var att beskriva hur personer med hjärtsvikt upplever sin sjukdom samt åtgärder som 

kan främja livskvaliteten hos denna patientgrupp inom primärvården. 

METOD  

 

För att få svar på syftet har författarna valt att genomföra en litteraturstudie. Syftet med en 

litteraturstudie är enligt Friberg (2017) att skapa översikt över kunskapsläget inom ett visst 

område. Henricson (2012) menar att en litteraturstudie ger underlag för att bedriva 

evidensbaserad vård. Enligt Forsberg och Wengström (2013) finns ett stort behov av 

litteraturstudier inom omvårdnad och att resultaten från sådana studier kan vara underlag för 

utveckling av användbara kliniska riktlinjer.  

Urval 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska och vara 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna skulle vara publicerade 2008-2018 för att 

materialet skulle bestå av den senaste forskningen. Artiklarna skulle vara peer-reviewed samt 

inkludera artiklar inom primärvården. Att en artikel är peer-reviewed innebär att den är 

vetenskapligt granskad av expertis inom området innan publicering (Willman et al., 2016). 

Artiklarna skulle även vara godkända av etiska kommittéer.  

 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna var barn/ungdom under 18 år. Forskningssammanställningar så kallade 

reviews exkluderades.  

Datainsamling 

Insamling av data gjordes genom sökning i databaserna PubMed, PsychINFO och CINAHL. 

Pubmed är en bred databas som täcker medicin, omvårdnad och odontologi. CINAHL är en 

databas som täcker omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. PsychINFO är en bred 

databas som täcker psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och andra närbelägna 

områden (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Testsökning efter vetenskapliga artiklar genomfördes i november 2017 i syfte att undersöka 

antalet relevanta artiklar. Resultatet av testsökningen visade att det fanns underlag för att 

genomföra en litteraturstudie med vårt syfte. Den första sökningen gjordes 10 januari 2018 

genom sökning i PubMed (tabell 1) och CINAHL (tabell 2). Vid sökningen i PubMed 

användes Medical Subject Headings (MeSH-termer) och i CINAHL användes CINAHL 

headings. I PubMed användes sökorden quality of life, heart failure, primary health care och 

primary care nursing. Kombinationerna av sökorden resulterade i 81 träffar. Författarna läste 

igenom alla abstracts, 10 av dem visade sig vara intressanta för syftet och dessa artiklar lästes 

i sin helhet, nio artiklar ingick i resultatet. I CINAHL användes heart failure, primary health 

care och quality of life. Kombinationen av sökorden i CINAHL resulterade i 22 träffar. 

Artiklar som fanns i PubMed framkom även i CINAHL, sökningen i CINAHL resulterade 

därför endast i tre artiklar. I sökningarna användes AND och OR som är de så kallade 

booleska operatorerna. AND används för att begränsa en sökning och för att ge ett smalare 

resultat medans OR utvidgar en sökning och ger ett bredare resultat (Forsberg & Wengström, 

2013). Den andra sökningen gjordes den 31 januari 2018 i PubMed, med sökorden nursing 
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care, self concept och heart failure. Denna sökning gjordes för att se om ytterligare relevanta 

artiklar kunde hittas och genererade sju träffar, endast en artikel av dessa bedömdes vara 

relevant för studien. En tredje sökning gjordes den 13 april på grund av att författarna ansåg 

att det behövdes ytterligare kvalitativa studier till resultatet. Sökningen gjordes i PsychINFO 

(tabell 3) med sökorden heart failure, nursing och quality of life. Denna sökning genererade 

en artikel av intresse. 

 

Manuell sökning 

Forsberg och Wengström (2013) menar att det är möjligt att söka artiklar till en 

litteraturstudie genom att göra en manuell sökning. En manuell sökning kan göras genom att 

studera referenser på relevanta artiklar inom ämnesområdet. De artiklar som inkluderades i 

resultatet i denna litteraturstudie och som söktes på detta sätt var publicerade av Heo, Lennie, 

Okoli och Moser (2009), Wang, Lin, Lee och Wu (2011) samt Wang, Dong, Jian och Tang 

(2017).
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Tabell 1. Söktabell för PubMed 

Sökning (S) Sökord Antal träffar Antal lästa  

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

S1 (MeSH) 

10 januari 

heart failure 105214 0 0 0 

S2 (MeSH) 

10 januari 

primary 

health care 

OR primary 

care nursing 

135533 0 0 0 

S3 (MeSH) 

10 januari 

S1 AND S2 1519 0 0 0 

S4 (MeSH) 

10 januari 

S3 samt 

begränsning 

till engelska 

och svenska 

artiklar publ. 

senaste 10 

åren. 

931 0 0 0 

S5 (MeSH) 

10 januari 

quality of life 

AND S4 

81 

 

81 10 9 

S6 (MeSH)  

31 januari 

Nursing Care 

AND Self 

Concept 

AND Heart 

Failure 

7 7 1 1 
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Tabell 2. Söktabell för CINAHL 

Sökning 

(S) 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

S1 

(Headings) 

10 januari 

Heart Failure 30789 0 0 0 

S2 

(Headings) 

10 januari 

Primary Health 

Care 

48949 0 0 0 

S3 

(Headings) 

10 januari 

S1 AND S2 samt 

begränsn. Peer 

Reviewed, 

Research Article, 

artiklar skrivna 

på svenska och 

engelska 

publicerade 

senaste 10 åren 

119 0 0 0 

S4 

(Headings) 

10 januari 

Quality of Life 85082 0 0 0 

S5 

(Headings) 

10 januari 

S3 AND S4 22 9 9 3 

 

 

Tabell 3. Söktabell för PsychINFO 

Sökning 

(S) 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

S1 (13 

april) 

Heart failure 3624 0 0 0 0 

S2 (13 Quality of life 77046 0 0 0 0 



 

  

21 

april) 

S3 (13 

april) 

Nursing 126713 0 0 0 0 

S4 (13 

april) 

S1 AND S2 

AND S3 samt 

begränsningar 

Peer 

Reviewed, 

artiklar på 

engelska samt 

publicerade 

senaste tio 

åren 

186 186 10 1 1 

 

 

Dataanalys 

De artiklar som valdes ut för att ingå i studien skrevs ut för granskning. För att kunna sortera 

och identifiera innehållet i artiklarna inspirerades författarna av en modell av Friberg (2017). 

Det innebar att artiklarna till en början lästes igenom ett flertal gånger, detta för att förstå 

innehåll och sammanhang i artiklarna. För att få struktur på artiklarna dokumenterades de 

sedan i en artikelmatris. I matrisen sorterades artiklarna efter författare, år, land, titel, syfte, 

metod, deltagare, bortfall, resultat, kvalitetsbedömning och klassificering (bilaga II). Nästa 

steg var att identifiera likheter och skillnader i artiklarna. Detta genomförde författarna var för 

sig genom att färgmarkera i artiklarnas resultat. Olika färger användes för att kunna identifiera 

gemensamma nämnare. Författarna gick sedan tillsammans igenom vad som markerats med 

samma färger och kunde på detta sätt sortera resultatet under olika teman.  

Artiklarnas kvalitet för vetenskaplig klassificering bedömdes med hjälp av Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman et 

al. (2011) där klassificering och kvalitetsbedömning genomfördes utifrån en tregradig skala 

där hög kvalitet = I, medelkvalitet = II och låg kvalitet =III (bilaga I).  

 

Forskningsetiska överväganden 

En första grundläggande princip inom forskning är enligt Hermerén (1996) sanningsprincipen. 

Enligt Hermerén (1996) bör forskare liksom andra människor tala sanning och sträva efter att 

avslöja falska eller missvisande påståenden. Vidare tar Hermerén (1996) upp 

herderlighetsregeln vilket innebär att forskare inte får ändra empiriska data och heller inte 

använda data insamlade av andra forskare utan att ange källa. Vetenskapsrådet i god 

forskningssed (2011) har gett ut riktlinjer för god forskningssed, de menar att oredlighet inte 

får förekomma inom forskning. Oredlighet innebär fabricering av data, stöld eller plagiat av 

data, hypoteser eller metoder utan angivande av källa eller förvrängning av 

forskningsprocessen på annat sätt. Forsberg och Wengström (2013) menar att innan en 

litteraturstudie genomförs bör etiska överväganden göras beträffande urval och resultat. Det är 

viktigt att välja studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller där etiska överväganden 

har gjorts samt att redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien. Författarna till detta 
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arbete är införstådda med vad som förväntas enligt god forskningssed i genomförandet av 

denna litteraturstudie. 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras utifrån de teman som framkom under dataanalysen. Dessa var 

patientperspektiv, undervisning och personcentrerad vård. Det första temat handlar om vilka 

svårigheter personer med hjärtsvikt upplever och hur de hanterar dessa (copingstrategier), det 

andra temat handlar om hur undervisning kan främja livskvaliteten hos personer med 

hjärtsvikt. Det tredje temat handlar om hur personcentrerad vård kan hjälpa personer med 

hjärtsvikt att förbättra sin livskvalitet.  

Patientperspektiv 

Magnolian, Nouhi, Kazemi och Ahmadi, (2017) menar att det är viktigt att identifiera de 

utmaningar, psykologiska och fysiska, som kommer med en hjärtsviktsdiagnos för att kunna 

stödja och utbilda dessa patienter. Magnolian et al. (2017) genomförde intervjuer med 

hjärtsviktspatienter och deras anhöriga samt kardiologer och sjuksköterskor. Resultatet visade 

att leva med hjärtsvikt innebar att möta många hinder i livet vilket försämrade livskvaliteten 

och känslan av välmående hos patienterna. En rädsla för döden, att behöva separeras från sin 

familj och rädslan för nedsatt förmåga i dagliga livet fanns hos dessa patienter. En del 

patienter hanterade sjukdomsbeskedet med att förneka den, deras copingstrategi var att de 

försökte leva som vanligt, de brydde sig inte om symtomen vilket medförde att symtomen 

förvärrades. En del patienter ville inte visa sig svaga, de ville inte att omgivningen skulle veta 

att de var sjuka, detta för att inte bli dömda av omgivningen eller att störa 

familjekonstellationen. I en del intervjuer framkom att patienterna desperat försökte hitta en 

orsak till att de blivit sjuka, en del skyllde på sina läkare för att de inte sett sjukdomen i tid, en 

del lade skulden på sig själva, att de gjort något för att de blivit sjuka. Många patienter 

upplevde att de inte fick tillräcklig information om vad det innebär att leva med hjärtsvikt 

samt att de inte fick tillräckligt med egenvårdsråd. Detta gjorde att många patienter inte heller 

klarade av att ta hand om sig själva vilket medförde att de oftare fick åka in till sjukhus och att 

de fick en försämrad livskvalitet.  

 

Leeming, Murray och Kendall (2014) identifierade tre huvudämnen efter att ha intervjuat 

patienter med hjärtsvikt. Intervjuer genomfördes även med anhöriga och läkare. Det första 

ämnet var social isolering. Patienterna upplevde att de fick en försämrad självbild på grund av 

att de inte orkade med lika mycket som tidigare. Det var svårt att visa sig ute bland andra 

människor, de ville inte visa sig svaga och sårbara. På grund av läkemedelsbehandling som 

diuretika upplevdes det som påfrestande att behöva planera toalettbesök och rädsla att inte 

hinna i tid. Många patienter tyckte att det var svårt att planera sociala aktiviteter och avböjde 

helst från att delta i dessa. Det andra ämnet var psykiskt välbefinnande och copingstrategier. 

Här framkom att patienternas humör ofta ändrades beroende på deras fysiska kondition. 

Många tyckte att de fortfarande hade ett bra liv och att det var som förväntat vid deras ålder. 

Copingstrategierna varierade. De som hade en make/maka tyckte att det var en hjälp och 

trygghet, religion var viktigt för en del. Att bevara sin humor var generellt något som var 

viktigt, det hjälpte många att klara av allvaret i sjukdomen. Det tredje ämnet var existentiella 

frågor. Här togs förlust av sin identitet upp vilket skedde på grund av att de inte orkade lika 

mycket och de hade ökat beroende till andra människor. De hade istället fått en “invalid” 
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status. Många tyckte att det var jobbigt att vara inneliggande på sjukhus, de beskrev att det 

ofta var överfulla vårdavdelningar där de fick en känsla av depersonalisering. De kände sig 

utelämnade. Det framkom också en oro inför slutet av livet. Förändringar i familjerollerna 

upplevdes som svåra, de kände även här en förlust av identitet på grund av att de var i 

beroendeställning efter att kanske aldrig ha varit det tidigare i livet. Vissa patienter kände som 

att de var en börda för sin familj. Intervjuerna med läkarna visade ofta brist på kunskap om 

patienternas förståelse om sjukdomen. Samtal om livets slut förekom sällan.  

Heo, Lennie, Okoli och Moser (2009) visade med sin studie hur hjärtsviktspatienter 

definierade och uppfattade livskvalitet. Resultatet visade att patienter med hjärtsvikt 

definierade sin livskvalitet genom att kunna genomföra fysiska och sociala aktiviteter med 

sina familjer, att bevara lycka och att kunna bevara bra relationer med andra människor. 

Patienternas definition av livskvalitet berörde inte bara hjärtsviktens inverkan på patienternas 

dagliga liv utan även patienternas aktiva strävan efter lycka. Patienterna uppfattade att det var 

flera faktorer som påverkade deras livskvalitet på ett positivt eller negativt sätt. Dessa faktorer 

var fysiskt (symtom, status), psykiskt (sinnesstämning), ekonomiskt, socialt (socialt stöd och 

förmåga att utföra sociala aktiviteter), själsligt (religion) och egenvårdsförmåga. Patienternas 

utvärdering av livskvalitet beskrev hjärtsviktens negativa påverkan på deras livskvalitet men 

den beskrev också att förväntningarna på vad god livskvalitet innefattar förändrades. Trots 

hjärtsviktens stora inverkan på patienternas livskvalitet så uppfattade patienterna ändå sin 

livskvalitet som god. 

Östman, Jakobsson Ung och Falk (2015) identifierade psykologiska processer och åtgärder 

för att bevara kontinuiteten i det dagliga livet hos patienter med hjärtsvikt. Tre huvudsakliga 

koncept framkom i studien: upplevelsen av diskontinuitet (den främmande kroppen, den 

störda tiden, livets slut, det hotade jaget), tillvägagångssätt att återfå kontinuitet (att återfå 

kontroll över kroppen, uppehålla en fasad, fånga dagen, återställa tidens balans, bevara sitt 

jag) och slutligen försoning (känna sig normal, anpassa sig till sjukdomen, kontinuitet, 

självkänsla). Resultatet av studien ger ett nytt perspektiv på kontinuitet som kan medverka till 

utvecklandet av åtgärder för kontinuitet i vården för hjärtsviktspatienter. Kontinuitet innebär 

att sjukvården behöver stötta varje patients förmåga att klara av förändringar, att kunna 

reorientera sig och att anpassa sig till sjukdomen. 

Jeon et al. (2010) genomförde en studie där patienter med kronisk sjukdom intervjuades. 

Patienterna beskrev att det var svårt att uppnå en balans mellan sjukdomen och livet i 

allmänhet. Patienterna ville maximera sin livskvalitet trots utmaningar som sjukdomen 

innebar. Att hitta balans i livet trots sjukdomen beskrevs av de flesta att de utvecklat strategier 

för detta genom att acceptera sjukdomen och att vara positiv. De beskrev att de bara har ett liv 

och att de ville göra det bästa av det. Det var viktigt för många att kunna leva ett normalt liv 

trots sjukdomen, de ville fortsätta att vara sociala, åka på semester och ta hand om familjen 

såsom de gjort innan sjukdomen. I vissa fall sköts sjukdomen undan. En man beskrev att när 

han var på semester så sköt han undan alla tankar på sin sjukdom och gjorde saker som han 

egentligen inte skulle göra på grund av sin hjärtsvikt. Andra patienter hanterade sjukdomen 

genom att förändra sin livsstil (ändra matvanor, rörelsevanor) och kunde därför fortsätta att 

leva ett nästintill normalt liv. Patienterna beskrev även att hur tiden blivit mer värdefull för att 

de insett att den är begränsad. Det upplevdes frustrerande att behöva vänta på vårdtider och att 

behöva besöka vårdgivare regelbundet på grund av sjukdomen. Att genomföra ett besök tog 

mycket längre tid med sjukdomen än tidigare på grund av orsaker som exempelvis 

andfåddhet, trötthet och smärta. Patienterna tyckte att tiden som gick åt att besöka olika 
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vårdgivare kändes bortslösad och att de istället kunde ha umgåtts mer med familjen. Att leva 

med sjukdomen innebar även intrång på arbetslivet och det sociala livet. Många patienter 

tyckte att det kändes stressande att behöva gå från jobbet på grund av läkarbesök. Sociala 

aktiviteter minskade på grund av att sjukdomen gjorde det svårare att medverka. Sjukdomen 

påverkade familje-, vänskaps- och jobbrelationer. Att möta vårdgivare beskrevs av många 

som jobbigt när personalen var stressad. Det var även påfrestande att träffa olika läkare och 

sjuksköterskor vid varje besök. Patienterna önskade att personalen hade en mer holistisk syn 

och att det skulle hjälpa dem att klara av sin egenvård på ett bättre sätt. Det var värdefullt med 

kontinuitet i vården och lättillgänglig information och utbildning om sjukdomen tyckte de 

flesta. Det var viktigt att kunna få hjälp med praktiska saker såsom städning, matlagning, 

trädgårdsarbete och inhandling av matvaror samt att kunna få psykologiskt stöd, att kunna 

känna sig bekräftad och tröstad vilket hjälpte till att finna kraft att upprätthålla sociala 

aktiviteter och genomföra livsstilsförändringar.  

Undervisning 

Undervisning var en åtgärd som i flera studier (Aguado et al., 2010; Mehralian et al., 2014; 

Romano et al., 2016; Wang et al., 2011; Wang et al., 2017; Yu et al., 2015) visades främja 

livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt. Patienter som fick undervisning av sjuksköterska 

vid utskrivning från sjukhus och därefter uppföljande undervisning i hemmet visades få en 

signifikant bättre livskvalitet jämfört med de patienter som fick sedvanlig vård. I studien gjord 

av Mehralian, Salehi, Moghaddasi, Amiri och Rafieri (2014) visade det sig att 

hjärtsviktspatienterna fick en bättre livskvalitet när de fick specialutformad undervisning av 

en sjuksköterska vid utskrivning från sjukhus och hembesök med undervisning av 

sjuksköterska två gånger i månaden i månad ett, tre och sex efter utskrivning från sjukhus 

jämfört med kontrollgruppen som endast fick sedvanlig undervisning av sjuksköterska vid 

utskrivning från sjukhus. I studien jämfördes patienternas livskvalitet vid utskrivning från 

sjukhus och sex månader efter utskrivning och det visade sig att de som fått undervisning i 

hemmet av sjuksköterska hade bättre resultat gällande fysisk kapacitet (hur hälsotillståndet 

begränsar fysiska aktiviteter såsom egenvård och promenader), fysisk roll (hur den fysiska 

hälsan påverkar till exempel arbetet och dagliga aktiviteter), smärta (hur smärtan påverkar det 

dagliga livet), generell hälsa (hur en uppfattar sin hälsa), vitalitet (känner energi istället för 

trötthet), social funktion (hur ens fysiska hälsa och emotionella tillstånd påverkar ens sociala 

aktiviteter), emotionell roll (hur emotionella tillstånd påverkar till exempel arbetet eller 

dagliga aktiviteter) och psykiskt välbefinnande (psykiskt status, t.ex. depression och ångest). 

Liknande resultat framkom i en studie av Wang, Lin, Lee och Wu (2011) förbättrades 

livskvaliteten signifikant efter de tre månaderna som interventionsgruppen fick del av ett 

undervisningsprogram som de kallar Heart Failure Self-Care (HFSC). Interventionsgruppen 

ingick i ett HFSC-program förutom att de fick sedvanlig vård. Kontrollgruppen fick sedvanlig 

vård. HFSC-utbildningen startade när patienten skrevs in på sjukhus och fortsatte sedan i 

hemmet. Både patient och anhöriga involverades i utbildningen och de fick besök av personal 

varannan dag som då gjorde en symtombedömning och gav patientutbildning. Personalen som 

ingick i studien var sjuksköterskor, farmaceut, kardiolog och handledare för HFSC-

programmet. Utbildningen innehöll hjärtsviktens patofysiologi, riskfaktorer, egenvård 

gällande diet, medicinering, träning och livstilsförändringar. Dagliga viktkontroller utfördes. 

Interventionsgruppen fick en signifikant minskad upplevelse av symtomen trötthet, dyspné, 

ödem, dålig aptit och tryck över bröstet. Det blev ingen signifikant skillnad före och efter i 

kontrollgruppen gällande upplevelsen av symtom. Gångsträckan ökade signifikant i 

interventionsgruppen medans den minskade i kontrollgruppen. Det var en signifikant 



 

  

25 

förbättring av livskvaliteten hos interventionsgruppen efter att de genomgått HFSC-

programmet. Det var ingen signifikant skillnad i kontrollgruppen. Interventionsgruppen hade 

färre återinläggningar och uppsökande av akutsjukvård än kontrollgruppen. 

Romano et al. (2016) påvisade att livskvaliteten förbättrades signifikant i 

interventionsgruppen. Interventionsgruppen fick undervisning om sin hjärtsvikt i samband 

med utskrivning från sjukhuset och därefter undervisning och stöd via telefonsamtal nio 

gånger efter utskrivning från sjukhuset i 180 dagar. Under dessa 180 dagar hade patienterna 

även fjärrövervakning i hemmet som gav daglig information om vikt, blodtryck, hjärtfrekvens 

och symtom. Kontrollgruppen fick sedvanlig vård med undervisning om sin hjärtsvikt inför 

utskrivning från sjukhuset och oftast ett uppföljande telefonsamtal i hemmet efter utskrivning. 

Hos interventionsgruppen blev det en signifikant förbättring av livskvaliteten efter 180 dagar 

jämfört med de patienter som fick sedvanlig vård.  

Livskvaliteten förbättrades även signifikant i studien där hembesök efter sjukhusvistelse 

undersöktes. Aguado et al. (2010) genomförde en studie där interventionsgruppen fick 

hembesök av en sjuksköterska en vecka efter utskrivning från sjukhus. Besöket varade i två 

timmar och sjuksköterskan gick igenom patientens levnadsvanor, egenvårdsförmåga och 

patienternas förståelse för de läkemedel de ordinerats. Sjuksköterskan genomförde därefter en 

utbildningssession för att instruera patienten. Utbildningen innehöll egenvård (vikten av att ta 

sina mediciner, vilka biverkningar som kan uppstå, vad man kan göra vid förvärrade symtom 

och hur man använder en dosett), levnadsvanor (råd om vätskeintag, saltintag, tobak och 

alkohol) och preventiva åtgärder (influensavaccin och pneumokockvaccin rekommenderades, 

ett program för terapi och fysisk aktivitet utformades). Patienterna följdes upp via telefon av 

en läkare efter sex och 24 månader. Efter 24 månader visade resultatet att patienterna i 

interventionsgruppen hade signifikant bättre livskvalitet än kontrollgruppen. 

Till skillnad från de flesta andra studierna visade studien gjord av Valliant-Roussel et al. 

(2016) och Pihl, Cider, Strömberg, Fridlund och Mårtensson (2011) ingen förbättrad 

livskvalitet hos patienterna. Valliant-Roussel et al. (2016) genomförde en studie med 

primärvårdsläkare och patienter med hjärtsvikt där läkarna i interventionsgruppen fick en 

tvådagars workshop gällande undervisning för patienter med hjärtsvikt. Utbildningen innehöll 

motiverande intervjuer, råd om livsstilsförändringar samt rollspel där man simulerade ett 

samtal mellan patienten och dennes läkare. Pihl et al. (2011) genomförde en studie inom 

primärvården med äldre patienter med hjärtsvikt. Patienterna i interventionsgruppen fick 

genomföra uthållighetsträning och styrketräning på ett träningscenter samt i hemmet. 

Interventionen pågick under 12 månader. Kontrollgruppen fick ordinarie vård genom sin 

vårdcentral. Data, fysiska tester och frågeformulär genomfördes vid start av interventionen 

samt efter tre, sex och 12 månader. Resultatet visade att det var en signifikant förbättring av 

den allmänna hälsan och i fysisk kapacitet hos patienterna i interventionsgruppen. Studien 

visade dock mindre effekter på den hälsorelaterade livskvaliteten. 

Personcentrerad vård 

Det var en signifikant förbättring av livskvaliteten hos patienter som fick specialiserad och 

personcentrerad vård. Brännström och Boman (2014) visade med sin studie att patienterna i 

interventionsgruppen som fick specialiserad, teambaserad vård fick bättre hälsorelaterad 

livskvalitet. Utformningen av vården som gavs till interventionsgruppen byggde på att 

patienterna fick personcentrerad vård, de fick hjälp med fysiska, psykologiska och 

existentiella problem. Symtom-bördan mättes utifrån faktorerna smärta, illamående, 
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depression, oro, trötthet, aptit, välmående och andfåddhet. Här hade interventionsgruppen 

signifikant bättre resultat än kontrollgruppen gällande illamående. Det förelåg ingen 

signifikant skillnad gällande de andra faktorerna. Hälsorelaterad livskvalitet definierades i 

fem dimensioner; mobilitet, egenvård, vardagliga aktiviteter, smärta/obehag och 

oro/depression. Resultatet visade att interventionsgruppen efter sex månader hade bättre 

hälsorelaterad livskvalitet. Livskvalitet undersöktes genom att mäta faktorerna fysiska 

begränsningar, symtom (regelbundenhet, svårighetsgrad och förändringar över tid), 

livskvalitet, sociala svårigheter och egenvård. Här hade interventionsgruppen signifikant 

bättre resultat gällande den totala symtom-bördan, egenvården och livskvaliteten. 

Interventionsgruppen i studien hade även förbättring inom NYHA klassificeringen samt färre 

återinläggningar på sjukhus och minskad mortalitet. 

Freund et al. (2016) undersökte i sin studie patienter med typ II diabetes, KOL och hjärtsvikt 

inom primärvården gällande återinläggning/inläggning på sjukhus. Interventionsgruppen fick 

tillsammans med sjuksköterska och läkare skapa en vårdplan för att se patientens behov och 

resurser. Specifika mål sattes upp med betoning på egenvårdsuppgifter. Sjuksköterskan 

övervakade måluppfyllelsen och symtom förändringar antingen genom telefon eller personligt 

möte var sjätte vecka. Sjuksköterska och läkare träffades en gång i veckan för att gå igenom 

patienternas status. Kontrollgruppen fick sedvanlig evidensbaserad vård. Patienterna i båda 

grupperna följdes upp efter 12 och 24 månader. Resultatet visade ingen skillnad i 

återinläggningar/inläggningar hos grupperna men positiva effekter på livskvalitet. 

Yu, Lee, Stewart, Thompson, Choi och Yu (2015) genomförde en studie där man jämförde 

sjuksköterskeledd undervisning och stöd i hemmet efter utskrivning från sjukhus jämte 

ordinarie vård. Interventionsgruppen fick ett grundligt utskrivningssamtal med en 

sjuksköterska där man fastställde hälsostatus, religion, hur de skötte sin egenvård och vilka 

behov de hade efter utskrivning. Efter utskrivningen gjorde sjuksköterskan två hembesök för 

att gå igenom sjukdomstillståndet samt egenvården i hemmiljö. Sjuksköterskan erbjöd 

skräddarsydd utbildning och stödjande åtgärder utifrån sociokulturella faktorer för att hjälpa 

patienterna att skapa personliga egenvårdsmål. Patienterna fick även information och hjälp 

med att kontakta självhjälpsgrupper och ingå i sociala aktiviteter. Sjuksköterskan ringde 

patienterna en vecka efter första hembesöket, sedan varannan vecka under tre månader och 

efter detta varannan månad under sex månader. Patienterna hade även möjlighet att ringa till 

sjuksköterskan varje dag för att prata om till exempel förvärrade symtom eller råd om 

egenvård. Det visade sig att en signifikant bättre livskvalitet kunde ses hos 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen vid samtliga mättillfällen. 

Interventionsgruppen visade sig ha signifikant bättre emotionellt och fysiskt välmående. De 

hade även signifikant bättre resultat gällande egenvården. Interventionsgruppen hade färre 

återinläggningar och lägre mortalitet.  

Fjärrövervakning och stödåtgärder visades i studien gjord av Villani et al. (2014) förbättra 

livskvaliteten hos hjärtsviktspatienter i hemmet. Interventionsgruppen fick installerat 

fjärrövervakning i hemmet där de via ett webbaserat system kunde registrera vikt, blodtryck 

och puls på bestämda tider samt ställa frågor till läkare och sjuksköterska. Därefter kunde en 

kardiolog på bestämda tider analysera informationen ån varje patient och kunde ringa eller 

skicka sms till patienten för att modifiera läkemedelsbehandling eller rekommendera 

patienten att uppsöka vård. De fick också fylla i formulär gällande psykisk status en gång i 

månaden där resultatet följdes upp av en psykolog. Fjärrövervakningen var aktiv mellan 

09.00-17.00 måndag till fredag och patienternas frågor besvarades av en sjuksköterska. 
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Resultatet visade att patienterna i interventionsgruppen hade en signifikant minskning av 

depressiva symtom, de hade bättre livskvalitet och färre återinläggningar på sjukhus.  

Cockayne, Pattenden och Worthy (2014) utförde en studie om egenvårdsstöd av 

sjuksköterskor för hjärtsviktspatienter och deras anhöriga på hjärtsviktskliniker och inom 

primärvården i England. Både interventionsgruppen och kontrollgruppen fick tillgång till ett 

kognitivt beteendeterapiprogram för egenvård. Interventionsgruppen fick stöd av 

sjuksköterskor specialiserade inom hjärtsvikt med upp till sex individuella samtal under en 

12-månadersperiod. Kontrollgruppen fick tillgång till samma program för självstudier, men 

utan stöd av sjuksköterska. Det som undersöktes var återinläggning/inläggning på sjukhus 

under 12-månadersperioden vilket inte visade någon skillnad mellan grupperna. Den här 

studien visade inte någon signifikant skillnad gällande livskvaliteten mellan grupperna. 

I en studie av Wang, Dong, Jian och Tang (2016) fick patienterna i interventionsgruppen, en 

gång i veckan (nio veckor) utbildning baserat på PRECEDE modellen. Kontrollgruppen fick 

konventionell vård och undervisning. I interventionsgruppen kartlades patientens sociala 

problem och individuella faktorer som påverkade beteendet och livskvaliteten genom 

intervjuer, föreläsningar och diskussionsgrupper enligt PRECEDE modellen. De fick även 

uppföljning tre månader efter interventionen. Data samlades in före interventionen samt efter 

tre månader. Patienterna utvärderades gällande kunskap och attityd samt förstärkande och 

möjliggörande faktorer. Resultatet visade att det före interventionen inte fanns någon skillnad 

i predisponerande, möjliggörande eller förstärkande faktorer mellan kontrollgruppen och 

interventionsgruppen. Efter interventionen visade det sig att interventionsgruppen hade 

signifikant bättre resultat gällande dessa faktorer än kontrollgruppen. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte valdes en litteraturstudie som metod. Att genomföra en  

litteraturstudie är ett bra sätt att kunna belysa ett problemområde samt att kunna skapa en 

överblick över forskningen inom ett specifikt område. Enligt Forsberg och Wengström (2013) 

kan litteraturstudier medverka till utformning av nya kliniska riktlinjer.  

Ett alternativ till litteraturstudie skulle kunnat vara att genomföra en empirisk studie som 

kunnat ge ett resultat baserat på antingen intervjuer eller enkäter besvarade av patienter med 

hjärtsvikt. I en sådan studie hade författarna kunnat få en bra bild, med hjälp av patienternas 

individuella upplevelser, av hur det är att leva med hjärtsvikt och hur det påverkar 

livskvaliteten samt vad patienter med hjärtsvikt uppskattar eller saknar hos primärvården. 

Författarna anser dock att individuella upplevelser till viss del kunnat fångas på grund av de 

kvalitativa studier som ingår i resultatet. Det som även hade varit positivt med en empirisk 

studie hade varit att författarna hade haft möjligheten att själva bestämma vilka frågor som 

skulle besvaras för att få ett resultat som mer specifikt är inriktat på att besvara syftet. I denna 

litteraturstudie har artiklarna som inkluderats i resultatet, både kvalitativa och kvantitativa 

ansatser. Forskningsetiska överväganden har i denna litteraturstudie varit genomgående.  

Litteratursökningen genomfördes via databaserna PubMed, CINAHL och PsychINFO.  

Författarna hade vid en av sökningarna stöd av en bibliotekarie för att få relevanta sökord. 

Författarna gjorde även en manuell sökning efter artiklar som kunde besvara syftet. 

Författarna har ställt sig frågan om varför artiklarna som hittats via den manuella sökningen 
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inte framkom vid sökningarna i databaserna. Ett tydligt svar på detta kunde inte författarna 

komma fram till. En spekulation kring frågan är att ordet primärvård eventuellt inte 

förekommer i vissa länder.  

Begränsningar som gjordes i sökningarna var dels att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan 2008-2018 på grund av att få aktuella artiklar till studien. Den andra begränsningen 

som gjordes vid sökningarna var att artiklarna endast skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska. Endast studier gjorda med vuxna personer inkluderades då det dels är ovanligt med 

kronisk hjärtsvikt hos barn- ungdom, dels på grund av att vård av barn- ungdom under 18 år i 

sig är ett specifikt kunskapsområde. Ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara peer-

reviewed. I sökningen i CINAHL och PsychINFO var det möjligt att lägga till detta som 

begränsning vilket också gjordes. I sökningen i PubMed gick det inte att begränsa 

sökresultatet till endast peer-reviewed artiklar. Artiklarna som ingår i studien från sökningar i 

PubMed har kontrollerats manuellt av författarna att de var peer-reviewed. För att 

sökningarna i databaserna skulle bli så träffsäkra som möjligt användes MeSH-termer och 

CINAHL-headings i kombination med olika booleska operatorer. Författarna till denna studie 

ansåg att efter de begränsningar som genomförts samt genom de kombinationer av sökord 

som använts i sökningarna resulterade i artiklar av tillräcklig mängd för att kunna besvara 

syftet. Artiklarnas kvalitet granskades med ett bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering som är modifierat utifrån Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011) (bilaga I). 

Endast artiklar som klassificerats enligt gradering I-II inkluderades i denna litteraturstudie. 

Vid urvalet av artiklarna inkluderades alla patienter med hjärtsvikt oavsett NYHA-

klassificering. Författarna valde att inte begränsa valet av artiklar geografiskt på grund av 

risken att urvalet då hade blivit för litet. I denna studie ingår artiklar från USA, Iran, Sverige, 

Kina, Taiwan, Spanien, England, Frankrike, Australien, Tyskland, Italien och Kanada. Av de 

17 artiklarna som inkluderades i resultatet var 12 stycken från Nord- och Centraleuropa,  

Nordamerika och Australien. Två artiklar var från Kina, en från Taiwan och två från Iran. 

Trots att kulturen och vårdmiljön skiljer sig från den svenska i länder som Kina, Taiwan och 

Iran valde författarna att inkludera studierna från dessa länder på grund av att de var väl 

genomförda och beskrivna.  

Dataanalysen genomfördes med hjälp av en modell av Friberg (2018) vilket innebar att 

artiklarna först lästes igenom av båda författarna. Artiklarna sorterades sedan in i en 

artikelmatris (bilaga II) för att få struktur på materialet. Författarna identifierade därefter 

likheter och skillnader i artiklarnas resultat genom att var för sig färgmarkera i artiklarna för 

att därefter tillsammans analysera och sammanställa ett resultat. Detta tyckte författarna var 

ett bra sätt att analysera artiklarnas resultat på då författarna väldigt snart kunde se vilka olika 

teman resultatet kunde redovisas under. Alla artiklarna var skrivna på engelska vilket gjorde 

att författarna tog hjälp av lexikon och Google-translate när det behövdes för att kunna 

översätta dem korrekt och öka tillförlitligheten. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer med hjärtsvikt upplever sin sjukdom 

samt åtgärder som kunde främja livskvaliteten hos denna patientgrupp inom primärvården. 

Resultatet diskuterades utifrån Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM) med dess tre 

komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Huvudsakliga fynden i denna 

litteraturstudie var att undervisning främjade livskvaliteten hos personer med hjärtsvikt. Även 
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personcentrerad vård visade sig öka livskvaliteten. För att uppnå begriplighet och 

hanterbarhet för att främja livskvaliteten så behöver patienten känna meningsfullhet.  

Med begriplighet menas i vilken utsträckning en upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och 

tydlig (Antonovsky, 2011). Antonovsky menar att begriplighet ger en viss förmåga att förutse 

eller åtminstone förklara vardagen. Det framkom i resultatet att det är viktigt att kunna 

identifiera de utmaningar som kommer med en hjärtsviktsdiagnos för att kunna utbilda 

patienterna. Många patienter tyckte det var viktigt med lättillgänglig information och 

utbildning (Jeon et al, 2010). Fridlund et al. (2012) beskriver vikten av individuellt anpassad 

information. I flera av studierna (Aguado et al., 2010; Mehralian et al., 2014; Romano et al., 

2016; Wang et al., 2011; Yu et al., 2015; Wang et al., 2017) visade det sig att undervisning 

som åtgärd signifikant ökade livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt. I dessa studier fick 

patienterna specialutformad undervisning av sjuksköterska. Gedigen undervisning av 

sjuksköterska i hemmet gav både bättre emotionellt och fysiskt mående (Mehralian et al., 

2014; Yu et al., 2015). Sjuksköterskan gick grundligt igenom patientens hälsostatus, 

levnadsvanor, egenvård samt behov och förståelse för läkemedel som ordinerats (Aguado et 

al., 2010; Wang et al., 2011; Yu et al., 2014). Sedan fick patienterna en personlig, 

skräddarsydd utbildning i hemmet och hjälp att skapa personliga egenvårdsmål (Yu et al., 

2015; Wang et al., 2017). Däremot visades ingen förbättring av livskvaliteten hos patienterna 

i interventionsgruppen i studien gjord av Valliant-Roussel et al. (2016).  

Det visade sig att undervisning som åtgärd signifikant ökade hjärtsviktpatienternas 

livskvalitet. Detta tror författarna skulle kunna uppfyllas med hjärtsviktsmottagning inom 

primärvården. Socialstyrelsen (2018) belyser att patienter som följs upp på 

hjärtsviktsmottagning får förbättrad egenvård, följsamhet till behandling samt förbättrad 

livskvalitet.  

Antonovsky menar att hanterbarhet är förmågan att hantera olika händelser utan att bli offer 

för omständigheter. Hjärtsvikten, som enligt Antovovsky (2011) skulle betecknas som en 

kronisk stressor, en livssituation eller ett tillstånd som väsentligen karakteriserar en persons 

liv hanterades på olika sätt beroende på om individen hade en svag eller stark känsla av 

sammanhang. När en person ställs inför en stressor är det troligare att en känner en känsla av 

vilja och engagemang att handskas med stressorn om en har en stark KASAM och väljer då 

en copingstrategi som verkar mest lämpad. Svårare blir det för en person med svag KASAM 

som då kanske istället upplever frustration över att inte kunna planera saker, otillräcklighet 

och en känsla av att livet saknar mening på grund av sjukdomen. I de kvalitativa studierna 

(Leeming et al, 2014., Jeon et al, 2010, Magnolian et al, 2017) framgick flera svårigheter och 

copingstrategier. De sociala aktiviteterna minskade på grund av att sjukdomen gjorde det 

svårare att medverka. Sjukdomen påverkade familje, vänskaps och jobbrelationer. 

Patienternas självbild försämrades på grund av att de inte orkade lika mycket som tidigare och 

hade ett ökat beroende av andra människor. Det psykiska välbefinnandet ändrades beroende 

på deras fysiska kondition. Det framkom också en oro inför slutet på livet. Copingstrategierna 

varierade. De som hade en make/maka upplevde det som en trygghet och hjälp. För en del var 

religionen viktig. Att bevara sin humor var något som hjälpte många att klara av allvaret i 

sjukdomen. Många utvecklade strategier genom att acceptera sjukdomen och att vara positiv, 

de ville fortsätta vara sociala, åka på semester och ta hand om familjen såsom de gjort innan 

sjukdomen. Många patienter tyckte det var värdefullt med kontinuitet i vården (Jeon et al, 

2010., Östman et al, 2015) vilket innebär att sjukvården behöver stötta varje patients förmåga 
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att klara av förändringar, att kunna re-orientera sig och att anpassa sig till sjukdomen. I en av 

studierna (Östman et al., 2015) sågs hur patienterna upplevde diskontinuitet och vilka 

tillvägagångssätt som patienterna använde för att återfå sitt normala liv vilket beskrivs på 

liknande sätt av Antonovsky (2011).  I studien använde sig deltagarna av flera olika 

copingstrategier för att uppnå begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Det är viktigt att identifiera de utmaningar, psykologiska och fysiska som kommer med en 

hjärtsviktsdiagnos för att kunna ge rätt stöd till patienterna (Magnolian et al., 2017). Det var 

en signifikant förbättring av livskvaliteten hos patienter som fick specialiserad och 

personcentrerad vård (Brännström et al., 2014). De fick hjälp att hantera fysiska, psykologiska 

och existentiella problem. Hanterbarhet handlar om att uppleva att det står resurser till ens 

förfogande (Antonovsky, 2011). Resurserna kan vara under ens egna kontroll eller behöriga 

andra som i det här fallet, sjuksköterskor. Viktigt är att känna att det är resurser som en kan 

räkna med och lita på (Antonovsky, 2011). Även Freund et al. (2016) påvisade positiva 

effekter på livskvalitet hos interventionsgruppen. Där fick interventionsgruppen hjälp att 

skapa en vårdplan för att se sina behov och resurser. Sedan sattes specifika mål upp med 

tyngdpunkt på egenvårds-uppgifter. Sjuksköterskan övervakade måluppfyllelsen och symtom-

förändringar. Författarna har diskuterat dessa tre studier med tanke på den trygghet som en 

kan tänka sig att patienterna upplever med personcentrerad vård och hjälp att hantera 

hjärtsviktens svårigheter. I studien av Villani et al. (2016) såg författarna att patienterna även 

där upplevde en trygghet i att det fanns resurser att hantera deras sjukdom. Där fick 

interventionsgruppen fjärrövervakning i hemmet som kunde registrera vikt, blodtryck och 

puls samt ställa frågor till läkare och sjuksköterska. En kardiolog analyserade informationen 

och kunde modifiera läkemedelsbehandlingen. Deras psykiska status följdes upp av psykolog. 

Resultatet visade att patienterna i interventionsgruppen hade en bättre livskvalitet. 

I studien gjord av Cockayne et al. (2014) fick både kontrollgruppen och interventionsgruppen 

sedvanlig vård och tillgång till ett kognitivt beteendeterapiprogram för egenvård. 

Interventionsgruppen fick stöd av sjuksköterskor med upp till 6 individuella samtal under en 

12-månadersperiod medan kontrollgruppen fick tillgång till samma program men utan stöd av 

sjuksköterska utan genomgick programmet på egen hand. Författarna tycker inte att det var så 

stor skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen då båda fick en gedigen 

utbildning och ett kognitivt beteendeterapiprogram. En brist i studien är att kontrollgruppen 

frågade sjuksköterskorna om hjälp med programmet vilket de fick av etiska skäl men som inte 

gjorde studien så pålitlig. Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande 

livskvalitet. Det som däremot kunde ses var att depression var vanligare i kontrollgruppen. 

Inte heller i studien gjord av Pihl et al. (2011) visades någon signifikant förbättring av 

livskvaliteten. Här fick interventionsgruppen genomföra uthållighetsträning och styrketräning. 

Patienterna i interventionsgruppen fick däremot en signifikant förbättring av den allmänna 

hälsan och den fysiska kapaciteten. 

Meningsfullhet är motivationskomponenten i KASAM. I vilken utsträckning en känner att 

livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de problem och krav som livet 

ställer en inför är värda investering och engagemang (Antonvosky, 2011). Meningsfullhet såg 

Antonovsky (2011) som den viktigaste komponenten, utan den blir antagligen vare sig hög 

begriplighet eller hög hanterbarhet särskilt långvarig. De personer som är engagerade och bryr 

sig om har alltid möjlighet att vinna förståelse och finna resurser. I studien av Heo et al. 

(2009) framkom att förväntningarna på vad god livskvalitet innefattar förändrades med 

sjukdomen. 
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Slutsats 

Slutsatsen är att patienter med hjärtsvikt upplever många svårigheter och hinder. Stöd och 

undervisning är åtgärder som kan förbättra livskvaliteten. Att öka kontinuitet i vården samt att 

arbeta personcentrerat är andra viktiga åtgärder som hälso-och sjukvården bör ta hänsyn till 

för att förbättra livskvaliteten hos denna patientgrupp.   
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Bedömningsunderlag              Bilaga I 

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 kvalitét II= 

Medel 

III= Låg kvalitét 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl 

genomförd 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 väl genomförd 

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 

Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal patienter/deltagare 

och adekvata statistiska metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 



 

 

kontrollgrupp. 

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. Välplanerad och 

väl genomförd 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. 

Väl beskriven 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 kvalite



 

 

Artikelmatris                Bilaga II 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

1. 

Aguado, O., 

Morcillo, C., 

Delàs, J., 

Rennie, M., 

Bechich, S., 

Schembari, 

A., Fernández, 

F. & Rosell, F. 

2010 

Spain 

 

 

The objective of this 

study was to evaluate the 

effectiveness of a single 

home-based educational 

intervention for patients 

admitted with heart 

failure 

Long-term 

implications of 

a single home-

based 

educational 

intervention in 

patients with 

heart failure 

106 patienter inkluderades varav 42 st i 

interventionsgruppen och 64 i 

kontrollgruppen. Patienterna blev 

randomiserade in i en grupp som fick  ett 

två timmars hembesök av sjuksköterska 

där de fick egenvårdsråd och utbildning 

om sjukdomen. Kontrollgruppen fick 

ordinarie vård. Uppföljning gjordes efter 

sex månader och 24 månader via telefon 

med läkare av båda grupper där 

patienterna besvarade Minnesota Living 

with Heart Failure Questionnaire 

(MLHFQ)och Short Form-36 (SF-36) via 

telefonen. Läkaren visste inte vilken 

grupp patienterna hörde till. 

n=106 

(69 vid 24 

mån 

uppföljning

) 

Det var färre akutbesök hos 

interventionsgruppen än i 

kontrollgruppen under 24 

månader. Det var även färre 

dödsfall samt förbättring avseende 

livskvalitet. 

(RCT) I 



 

 

2. 

Brännström, 

M. & Boman, 

K. 

2014 

Sweden 

 

The aim was to evaluate 

the outcome of person-

centred and integrated 

Palliative advanced 

home caRE and heart 

FailurE caRe (PREFER) 

with regard to patient 

symptoms, health related 

quality of life and 

hospitalizations 

compared with usual 

care. 

Effects of 

person-centred 

and integrated 

chronic heart 

failure and 

palliative home 

care. PREFER: 

a randomized 

controlled study 

Mellan januari 2011 och oktober 2012 

randomiserades 36 patienter in i 

PREFER gruppen (26 män, 10 kvinnor), 

36 patienter till kontrollgruppen (25 män, 

11 kvinnor). Patienterna fick besvara 

formulär månad ett, tre och sex, de 

besvarade Edmonton Symptom 

Assessment Scale (ESAS), Euro QoL 

(EQ-5D) och Kansas City 

Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ). 

Man bedömde även antalet 

återinläggningar på sjukhus. 

Kontrollgruppen fick vanlig vård och 

PREFER gruppen fick personcentrerad, 

strukturerad, lättillgänglig teambaserad 

vård med hembesök och telefonsamtal. 

Teamet gav även stöd till anhöriga. 

n=72 

(12) 

Det visade sig att gruppen som 

fick personcentrerad vård i 

PREFER gruppen hade bättre 

livskvalitet, minskad dödlighet 

och förbättring i 

sjukdomstillståndet enligt NYHA-

klassificering. Det var också färre 

återinläggningar i denna grupp. 

(RCT) I 

3. 

Cockayne, S., 

Pattenden, J. 

& Worthy, G. 

2014 

England 

 

 

The aim was to compare 

the clinical effectiveness 

of a newly developed 

cognitive behavioural 

self-management manual 

delivered by specialist 

heart failure nurses or 

the same programme 

followed by the patient 

on their own, in terms of 

readmissions/admissions 

to hospital for any 

reason within a 12 

month period, patient 

health related quality of 

life, self-management 

and quality of life 

 

Nurse 

facilitated Self-

management 

support for 

people with 

heart failure 

and their family 

carers 

(SEMAPHOR): 

a randomised 

controlled trial 

Studien genomfördes på hjärtsvikts-

kliniker och inom primärvården. 260 

patienter med hjärtsviktsdiagnos ställd 

genom EKO, klinisk diagnos eller 

koronarangio rekryterades till studien 

2006-2008. Genomförandet av studien 

innebar att ett nyutvecklat 

sjuksköterskebemannat, kognitiv 

beteendeterapiprogram för egenvård  

gavs antingen av en sjuksköterska eller 

genom att patienten genomgick 

programmet på egen hand. 

n=260 

(71) 

Det var ingen skillnad i 

återinläggning under 12 

månadersperioden. Det var ingen 

signifikant skillnad i 

hälsorelaterad livskvalité. För att 

mäta livskvalitén användes 

formuläret MLHFQ. 

(RCT) II 



 

 

4. 

Freund, T., 

Peters-Klimm, 

F., Boyd, C., 

Mahler, C., 

Gensichen, J., 

Erler, A., 

Beyer, M., 

Gondan, M., 

Rochon, J., 

Gerlach, F. & 

Szecsenyi, J. 

2016 

Germany 

 

The aim was to 

determine whether 

protocol-based care 

management delivered 

by medical assistants 

improves care in patients 

at high risk for future 

hospitalizations in  

primary care. 

Medical 

assistant-based 

care 

management 

for high-risk 

patients in 

small primary 

care practises 

Under 2010-2013 inkluderades patienter 

som hade diagnoserna typ II diabetes, 

hjärtsvikt och KOL.  

Interventionsgruppen fick tillsammans 

med sjuksköterska och läkare skapa en 

vårdplan för att se patientens behov och 

resurser. Specifika mål sattes upp med 

tyngd på egenvårds uppgifter. 

Sjuksköterskan övervakade 

måluppfyllelsen och symtom 

förändringar antingen genom telefon 

eller personligt möte.  Patientens 

hälsostatus följdes upp var sjätte vecka. 

Sjuksköterska och läkare träffades varje 

vecka för att gå igenom patientens status. 

Patienterna i båda grupperna följdes upp 

efter 12 och 24 månader. 

n=2076 

(201) 

Resultatet visade ingen skillnad i 

återinläggningar men positiva 

effekter på livskvalitet. 

(RCT) I 

5. 
 

Jeon,YH., 

Jowsey, T., 

Yen, L., 

Glasgow, NJ., 

Essue, B., 

Kljakovic, M., 

Pearce-Brown, 

C., Mirzaei, 

M., 

Usherwood,T., 

Jan, S., Kraus, 

SG. & Aspin, 

C. 
2010 
Australia 
 

 

This study aimed  to 

develop an in-depth 

understanding of the 

experience of patients 

and their family carers 

affected by chronic 

illness that will be the 

basis on which to 

propose policy and 

health system 

interventions that are 

patient centred. 

Achieving a 

balanced life in 

the face of 

chronic illness 

I den här studien användes face-to-face, 

semistrukturerade, djupgående 

intervjuer, intervjuerna var mellan 45 

och 90 minuter långa. Deltagarna i 

studien var mellan 45 och 85 år och de 

hade antingen diabetes typ II, hjärtsvikt 

eller KOL. I studien ingick 20 patienter 

som hade hjärtsvikt. 

n=52 
n= 20 

patienter 

med 

hjärtsvikt 

Resultatet visade att patienterna 

tyckte det var svårt att balansera 

livet med intrång av sjukdom. De 

tyckte att det var svårt att navigera 

inom sjukvården. Patienterna 

värderade högt att ha en god 

livskvalité, det var viktigt att 

kunna leva ett normalt liv trots 

sjukdomen. Patienterna var 

frustrerade över att det var svårt 

att nå rätt vårdgivare, att de skulle 

gå till olika vårdgivare olika 

dagar. Patienterna önskade 

vårdgivare med ett holistiskt 

perspektiv, de kände att det hjälpte 

dem i sin egenvård, de önskade 

även mer kontinuitet i vården. 

(K) I 



 

 

6. 

Heo, S., 

Lennie, T., 

Okoli, C. & 

Moser, D. 

2009 

Canada 

 

The study explored how 

patients with heart 

failure define and 

perceive quality of life 

Quality of life 

in patients with 

heart failure: 

Ask the patients 

Kvalitativ data samlades in av 14 män 

och sex kvinnor med hjärtsvikt. Man 

använde semistrukturerade öppna 

intervjuer. Intervjuerna analyserades 

genom innehållsanalys. 

 

n=2 

 

Resultatet visade att patienter med 

hjärtsvikt definierade sin 

livskvalitet genom 1) Att kunna 

genomföra fysiska och sociala 

aktiviteter med sina familjer. 2) 

Att bevara lycka. 3) Att kunna 

bevara bra relationer med andra 

människor. 

(K) I 

7. 

Leeming, A.,  

Murray, SA. 

& Kendall, M. 

2014 

USA 

To explore the impact of 

advanced heart failure on 

other aspects of the 

patients lives. 

The impact of 

advanced heart 

failure on 

social, 

psychological 

and existential 

aspects and 

personhood. 

Detta var en kvalitativ intervjustudie. 

18 intervjuer genomfördes  

(12 intervjuer med patienterna och deras 

vårdare och fem intervjuer med deras 

primärvårdsläkare).  

n=10 Tre teman visade sig vara 

dominanta i resultatet: Social 

isolering (försämrad självbild, 

ovilja att visa sig svaga i 

samhället, isolerar sig hellre. 

Isolering pga vätskedrivande 

läkemedel, hinner ej till toaletten), 

psykiskt välmående 

(copingstrategier)och existentiella 

frågor (förlust av identitet, person, 

förlust av den man en gång varit). 

Intervjuerna med läkarna visade 

ofta brist på kunskap om 

patienternas förståelse om 

sjukdomen. Samtal om livets slut 

förekom sällan.  

(K) I 

8. 
 

Magnolian, P., 

Nouhi, E. & 

Ahmadi, F.  
2017 
Iran 

The aim of the study was 

to understand the 

challenges faced by 

patients with heart 

failure. 

The sliding 

context of 

health: the 

challenges 

faced by 

patients with 

heart failure 

from the 

perspective of 

patients, 

Data samlades in genom att använda 

semistrukturerade intervjuer med 

hjärtsviktspatienter i Iran. 21 personer 

deltog varav 12 var patienter. De övriga 

deltagarna bestod av tre kardiologer, tre 

sjuksköterskor och tre anhöriga. Datan 

analyserades genom användning av 

Lundman & Graneheim kvalitativa 

innehållsanalys. 

n=21 Resultatet av denna studie visade 

tre olika kategorier; 1) 

Patienternas uppfattning om hot 

mot hälsan och livet. 2) Kampen 

mellan osäkerhet och säkerhet. 3) 

Den nedåtgående spiralen gällande 

livskvaliteten. Studien visade att 

det är nödvändigt att identifiera de 

utmaningar som kommer med en 

hjärtsviktsdiagnos hos varje 

(K) I 



 

 

healthcare 

providers and 

family 

members 

patient för att kunna hjälpa dem 

med stöd och undervisning.  

9. 

Mehralian, H., 

Salehi, S., 

Moghaddasi, 

J., Amiri, M. 

& Rafieri, H. 

2014 

Iran 

Quality of life (QOL)can 

be considered as a 

quality indicator of 

health care systems and 

nurses can play an 

important role to 

improve QOL i n 

patients with heart 

failure. The aim of this 

study was to determine 

the effects of education 

provided by nurses on 

the QOL in patients in 

home-visit care 

compared to usual care.  

The 

Comparison of 

the Effects of 

Education 

provided by 

Nurses on the 

Quality of Life 

in Patients with 

Congestive 

Heart Failure 

(CHF) in Usual 

and Home-Visit 

Cares in Iran. 

Studien genomfördes mellan september 

2011 till juni 2012. 110 patienter med 

hjärtsvikt randomiserades in i två 

grupper, grupp I fick vanlig vård vid 

utskrivning från sjukhuset, grupp II fick 

specialundervisning och hembesök av 

sjuksköterska två ggr/mån i mån ett, tre 

och sex. SF-36 användes för att utvärdera 

patienternas livskvalitet vid utskrivning 

från sjukhus och sex månader efter 

utskrivning. 

n=110 

(11) 

 

Resultatet delades upp i åtta 

teman; fysisk kapacitet, fysisk 

roll, smärta, generell hälsa, 

vitalitet, social funktion, 

emotionell roll och psykiskt 

välmående. Det visade sig att 

inom alla teman så fick grupp II 

bättre resultat, de visade sig ha en 

bättre livskvalité. Undervisning i 

hemmet av sjuksköterska kan 

resultera i bättre livskvalité än 

endast undervisning av 

sjuksköterska på sjukhus innan 

utskrivning. 

(RCT) I 



 

 

10. 

Ong, M., 

Romano, P., 

Edgington, S., 

Aronow, H., 

Auerbach, A., 

Black, J., De 

Marco, T., 

Escarce, J., 

Evangelista, 

L., Hanna, B., 

Ganiats, T., 

Greenberg, B., 

Greenfield, S., 

Kaplan, S., 

Kimchi, A., 

Liu, H., 

Lombardo, D., 

Mangione, C., 

Sadeghi, B., 

Sadhegi, B., 

Sarrafzadeh, 

M., Tong, K. 

& Fonarow, 

G.  

2016 

USA 

 

To evaluate the 

effectiveness of care 

transition intervention 

using remote patient 

monitoring in reducing 

180-day all-cause 

readmissions among a 

broad population of 

older adults hospitalized  

with heart failure. 

Effectiveness of 

remote patient 

monitoring 

after discharge 

of hospitalized 

patients with 

heart failure. 

The better 

effectiveness 

after transition 

heart 

failure(BEAT-

HF) 

Randomized 

controlled trial 

715 patienter randomiserades in i 

interventionsgruppen och 722 patienter 

till ordinarie vård. Interventionsgruppen 

fick stödsamtal och ett 

övervakningssystem i hemmet som 

samlade data om blodtryck, 

hjärtfrekvens, symtom och vikt. 

Grupperna observerades under 180 

dagar. Deltagarna var inlagda på sjukhus 

inom sex olika sjukhus i Kalifornien. 

Alla vårdades för hjärtsvikt. Deltagarna 

följdes upp efter 30 och 180 dagar då 

man man utvärderade mortalitet och 

livskvalitet. 

n= 1437 

(33) 

Det var ingen signifikant skillnad 

på återinläggningar mellan 

grupperna 180 dagar efter 

utskrivning. Det var en signifikant 

skillnad gällande livskvalitet 

mellan grupperna efter 180 dagar. 

(RCT) I 



 

 

11. 

Pihl, E., Cider, 

Å., Strömberg, 

A., Fridlund, 

B. & 

Mårtensson, J. 

2011 

Sweden 

The aim was to 

determine the effects on 

physical capacity and 

HRQoL of an exercise 

programme in elderly 

patients with heart 

failure in primary care 

Exercise in 

elderly patients 

with chronic 

heart failure in 

primary care: 

Effects on 

physical 

capacity and 

health related 

quality of life 

En träningsintervention genomfördes i 

primärvården för äldre patienter med 

hjärtsvikt. Uthållighetsträning och 

styrketräning gjordes i grupper i ett 

primärvårds center samt hemma. 

Uppföljning på fysisk kapacitet gjordes 

efter tre, sex och 12 månader. Studien 

genomfördes mellan 2006-2009. 59 

patienter inkluderades. 28 patienter 

rekryterades till interventionsgruppen 

och 31 patienter till kontrollgruppen. 

Data, fysiska tester och svar på 

frågeformulären SF-36 och MLHFQ 

insamlades av fysioterapeuter efter tre, 

sex och 12 månader. 

n=81 

(22) 

Studien visade att träning i grupp 

inom primärvården och i 

patienternas hem bidrog till en 

positiv effekt på fysisk kapacitet. 

Studien visade dock små effekter 

på att den hälsorelaterade 

livskvaliteten blev bättre. 

(CCT) I 

12. 

Valliant-

Roussel, H., 

Laporte, C., 

Pereira, B., De 

Rosa, M., 

Eschalier, B., 

Vorilhon, C., 

Eschalier, R., 

Clément, G., 

Pouchain, D., 

Chenot, J-F., 

Dubray, C. & 

Vorilhon, P. 

2016 

France 

The trial aimed to 

determine whether a 

pragmatic education 

intervention in  general 

practice could improve 

the quality of life of 

patients with chronic 

heart failure compared 

with routine care. 

Impact of 

patient 

education on 

chronic heart 

failure in 

primary care 

(ETIC): a 

cluster 

randomized 

trial 

I denna studie inkluderades 241 patienter 

med hjärtsvikt samt 54 läkare på olika 

vårdcentraler i Frankrike. 115 patienter 

och 27 läkare deltog i 

interventionsgruppen samt 126 patienter 

och 27 läkare i kontrollgruppen. Läkarna 

i interventionsgruppen fick genomgå en 

interaktivt tvådagars workshop där de 

fick utbildning för att kunna genomföra 

undervisning för patienter med hjärtsvikt. 

Vid studiens start och efter sju, 13 och 19 

månader följdes båda patient grupperna 

upp då de fick besvara formulären 

MLHFQ och SF-36. 

n=241,pat  

n=54, läk 

Det visade sig att det inte blev 

någon signifikant förbättring av 

livskvalitet hos patienterna i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen.  

(RCT) I 



 

 

13. 

Villani, A., 

Malfatto, G., 

Compare, A., 

Della Rosa, F., 

Bellardita, L., 

Branzi, ., 

Molinari, E. & 

Parati, G. 

2014 

Italy  

The aim of the study was 

to assess the clinical 

efficacy and cost of a 

telemonitoring and 

telecare system for 

patients with heart 

failure after leaving 

hospital. 

Clinical and 

psychological 

telemonitoring 

and telecare of 

high risk heart 

failure patients 

80 patienter randomiserades innan 

utskrivning från sjukhuset. 40 st till en 

grupp som fick vanlig vård. 40 st till en 

grupp som fick installerat 

fjärrövervakning i hemmet och höll 

kontakten dagligen med vårdgivaren. 

Patienterna följdes upp efter ett år. 

n=80 

(1) 

Resultatet visade att patienterna 

som fått fjärrövervakning hade 

bättre livskvalitet, mådde bättre 

psykiskt och hade färre 

återinläggningar på sjukhus. 

(RCT) I 

14. 

Wang, S., Lin, 

L., Lee, C. & 

Wu, S. 2011 

Taiwan 

The aim of the study was 

to determine if 

participants with heart 

failure who were 

managed under the 

HFSC program had 

fewer distressing 

symptoms, better 

functional status, 

improved quality of life, 

and reduced hospital and 

emergency readmission 

rates compared with 

control group 

participants. 

Effectiveness of 

a Self-Care 

Program in 

Improving 

Symptom 

Distress and 

Quality of Life 

in Congestive 

Heart Failure 

Patients: A 

Preliminary 

Study 

Kvasiexperimentell studie med en 

interventionsgrupp som fick vård enligt 

HFSC (Heart Failure Self-Care) 

programmet utöver sedvanlig vård. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig vård. 

Studien höll på i 3 månader och startade 

när patienten skrevs in på sjukhus och 

fortsatte sedan efter utskrivning i 

hemmet. Både patienten och anhöriga 

blev involverade i utbildningen och de 

fick besök varannan dag. Personalen som 

arbetade i programmet var kardiolog, 

farmaceut, sjuksköterskor och 

handledare för HFSC-programmet. 

Patienterna fick svara på frågeformulär 

SF-36 (Taiwan version) vid studiens start 

och efter 3 månader.  

n=31 

(4) 

Resultatet visade att deltagarna i 

undervisningsprogrammet(HFSC) 

hade en signifikant minskad 

upplevelse av symtom, en 

signifikant ökning av 

gångsträckan och en signifikant 

förbättring av livskvaliteten. I 

kontrollgruppen var det ingen 

signifikant skillnad i upplevelsen 

av symtom eller i upplevd 

livskvalitet. Gångsträckan 

minskade i kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen hade färre 

återinläggningar och uppsökande 

av akutvård än kontrollgruppen. 

Kvasiexperi

mentell 

studie 

I 



 

 

15. 

Wang, Q., 

Dong, L., Jian, 

Z., & Tang, X. 

2016 

China 

The aim was to study if 

the PRECEDE model ( a 

comprehensive and 

theory-based education 

program) had an effect 

on self-care behaviours, 

depression and quality of 

life in patients with heart 

failure. 

Effectiveness of 

a PRECEDE-

based education 

intervention on 

quality of life in 

elderly patients 

with chronic 

heart failure 

Patienterna som inkluderades 

randomiserades in i en kontrollgrupp och 

en interventionsgrupp. Båda grupperna 

fick konventionell vård. 

Interventionsgruppen fick utöver detta en 

gång i veckan (nio veckor) utbildning 

baserat på PRECEDE modellen. Här 

kartlades patientens sociala problem och 

individuella faktorer som påverkade 

beteendet och livskvaliteten genom face-

to-face intervjuer, skrivet material, 

lektioner och diskussionsgrupper där 

interaktion med andra patienter skedde. 

Interventionsgruppen fick personliga, 

skräddarsydda utbildningsprogram. De 

fick även uppföljning tre månader efter 

interventionen. Data samlades in före 

interventionen samt efter tre månader. 

Patienterna fick fylla ett PRECEDE 

baserat formulär för att utvärdera 

kunskap och attityd samt förstärkande 

och möjliggörande faktorer. Andra 

formulär som fylldes i var European 

Heart Failure Self-care Behaviour Scale 

(EHFScBS-9), Personal Health 

Questionnaire (PHQ-9) och MLHFQ. 

n=66 

(4) 

Resultatet visade att det före 

interventionen inte fanns någon 

skillnad i predisponerande, 

möjliggörande eller förstärkande 

faktorer mellan kontrollgruppen 

och interventionsgruppen. Efter 

interventionen visade det sig att 

interventionsgruppen hade ett 

signifikant bättre resultat gällande 

predisponerande, möjliggörande 

och förstärkande faktorer. Detta 

visade att interventionsgruppen 

fick en bättre livskvalitet än 

kontrollgruppen. 

(RCT) I 



 

 

16. 

Yu, D., Lee, 

D., Stewart, 

S., Thompson, 

D., Choi, K-C. 

& Yu, C-M. 

2015 

China 

The aim was to 

determine the effect of 

nurse implemented  

transitional care on 

readmission and 

mortality rates in chinese 

individuals with chronic 

heart failure  in Hong 

Kong. 

Effect of nurse-

implemented 

transitional care 

for chinese 

indíviduals with 

chronic heart 

failure in Hong 

Kong: a 

randomized 

controlled trial 

Studien genomfördes på två grupper där 

man jämförde sjuksköterskeledd  

undervisning och stöd i hemmet efter 

utskrivning med ordinarie vård. 

Patienterna randomiserades in i en 

kontrollgrupp och en interventionsgrupp. 

Interventionsgruppen fick 

utskrivningssamtal, två hembesök av 

sjuksköterska och nio telefonsamtal av 

sjuksköterska under nio månaders tid 

samt möjlighet att själv kunna ringa en 

sjuksköterska  för att få 

egenvårdsutbildning och stöd. För att få 

ett resultat användes formulären MLHFQ 

och EQ-5D. 

n=178 

(58) 

Interventionsgruppen hade 

signifikant bättre livskvalitet och 

lyckades bättre med sin egenvård. 

Interventionsgruppen mådde 

bättre känslomässigt. 

Interventionsgruppen hade även 

färre återinläggningar och lägre 

dödlighet än kontrollgruppen 

(RCT) 

I 



 

 

 

17. 

Östman, M., 

Jakobsson 

Ung, E. & 

Falk, K. 

2015 

Sweden 

 

The aim was to evaluate 

if persons with heart 

failure experience 

discontinuity in life and, 

if so, what helps them to 

preserve and strengthen 

continuity in their daily 

lives. 

Continuity 

means 

“preserving a 

consistent 

whole”-A 

grounded 

theory study 

13 individuella intervjuer och en 

gruppintervju med fem medverkande, 

med ålder 62-88 genomfördes. Grounded 

theory method användes för att 

identifiera psykologiska  processer och 

åtgärder för att bevara kontinuiteten i det 

dagliga livet. Designen använde en 

systematisk approach för att samla och 

analysera data. Åtta män och fem 

kvinnor deltog i studien. De skulle förstå 

och tala svenska och hade eget boende 

och ha en diagnos hjärtsvikt och vara 

över 20 år. Data samlades in mellan 

februari 2011 -september 2012. 

n=18 Tre huvudkoncept framkom efter 

dataanalysen. 1) Upplevelser av 

discontinuity(den främmande 

kroppen, the disrupted time  och 

det hotade jaget). 2) Att recapture 

approaches (att återfå kontroll 

över kroppen, uppehålla en fasad, 

fånga dagen, restoring the balance 

of time). 3) Reconciliation (känna 

sig normal, set to adjust och be 

positioned) 

Resultatet av studien ger ett nytt 

perspektiv på kontinuitet som kan 

medverka till utvecklandet av 

åtgärder för kontinuitet i vården 

för patienter med hjärtsvikt. 

Kontinuitet innebär att sjukvården 

behöver stötta varje patients 

förmåga att klara av förändringar, 

att kunna re orientera sig och 

anpassa sig till sjukdomen  

(K) I 


