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SAMMANFATTNING 

 

Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning av individer över 65 år och i 

Sverige uppskattar man att cirka två procent av befolkningen drabbas av hjärtsvikt, siffran 

stiger till tio procent i åldersgruppen över 80 år. Internationellt sett ser förhållandet ut på 

ett liknande sätt. Ett växande antal patienter skapar stora utmaningar för hälso- och 

sjukvården. Tillståndet är ett syndrom med flertalet bakomliggande faktorer, noggrann 

utredning och diagnostik påverkar patientens prognos i ett längre perspektiv. Hjärtsvikt är 

en progressiv sjukdom som succesivt försämras och prognosen är allvarlig. Vid avancerad 

hjärtsvikt är mortaliteten mer än 30 procent det första året efter en sjukhusvistelse. I detta 

skeende i vården kring patienten behöver flera professioner samarbeta för att ge en god 

vård och sjuksköterskans roll är att ge stöd till patienten och dennes anhöriga. Palliativ 

vård är den vårdform som finns möjlig när olika behandlingsalternativ är uttömda och 

fokus mer riktas mot att lindra patientens symtom. Sjuksköterskans nivå av kunskap om 

hjärtsvikt och palliativ vård har betydelse för hur patientens vård utformas och slutligen 

dennes välbefinnande och livskvalité. Den palliativa vården kan i nära relation till patient 

och anhöriga bygga förtroende som underlättar vardagen trots en svår sjukdomsbild. Målet 

är att skapa en vård som tar hand om hela människan både patient och närstående. 

 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av teamarbete och 

vård av patienter med hjärtsvikt i den palliativa fasen. 

 

Litteraturöversikt valdes som metod för att besvara syftet. Datainsamling av vetenskapliga 

artiklar via databaserna PubMed och Cinahl Complete genomfördes. Totalt inkluderades 

15 artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats som granskades och analyserades. 

 

Efter bearbetning av artiklarnas resultat framkom fyra kategorier som visade 

sjuksköterskans erfarenheter av teamarbete och vård. Sjuksköterskor representerade från 

flera länder med olika klinisk erfarenhet gav en bred bild av sjuksköterskors erfarenheter i 

denna studie. Fynden i studien visar att kunskap hos patient, anhörig och vårdpersonal 

speglar attityd och förhållningssätt till hur man vårdar. Ökade kunskaper om både 

hjärtsvikt och palliativt förhållningssätt ger olika professioner, enskilt och i team, 

möjlighet och förutsättningar att ge en god vård. Bra kommunikation med patient, 

anhöriga, inom teamet och multiprofessionellt stärker samarbetet och underlättar planering 

av olika vårdsinsatser. 

 

Slutsatsen i denna studie är att kunskap i flera dimensioner, kommunikation och samarbete 

stärker sjuksköterskans attityd och förhållningssätt i vården kring svårt sjuka patienter. Allt 

detta kan medverka till en fördjupad förståelse, underlätta planering och se till patientens 

totala situation. 

 

 

Nyckelord: Hjärtsvikt, Kommunikation, Palliativ vård, Samarbete, Sjuksköterskans 

erfarenhet



 

 

ABSTRACT 

 

Heart failure is the most common cause of hospitalization of individuals over 65 years of 

age. In Sweden, it is estimated that two per cent of the population suffers from heart 

failure, the figure rises to ten per cent in the age group over 80 years. Internationally, the 

relationship looks like in a similar way. A growing number of patients are posing major 

challenges for the health care system. The condition heart failure is a syndrome with 

underlying factors, proper investigation and diagnostics affect the patient´s prognosis in a 

longer perspective. Heart failure is a progressive disease that is progressively impaired, and 

the prognosis is severe. In advanced heart failure mortality is more than 30 percent the first 

year after a hospital stay. In this situation in the care of the patient, several professions 

need to cooperate to provide support to the patient and relatives. Palliative care should be 

offered when different treatment options are exhausted and focus more on alleviating the 

patient´s symptoms. The nurse´s level of knowledge of heart failure and palliative care is 

important for how the patients care is designed and finally well-being and quality of life. In 

palliative care, close relations to the patient and relatives can build trust that can facilitate 

everyday life despite a difficult disease picture. The goal is to create a care that takes care 

of the whole person both patient and related. 

 

The aim of this study was to describe the nurse´s experience of teamwork and care of 

patients with heart failure in the palliative phase. 

 

A review was chosen as a method for answering the aim. Data collection of articles via the 

databases PubMed and Cinahl Complete was conducted. In total, 15 articles were included 

with both quantitative and qualitative approaches that were reviewed and analyzed. 

 

After processing the results of the articles, four categories emerged that showed the nurse´s 

experience of teamwork and care. Nurse´s represented for several countries with different 

education and clinical experience provide a broad picture of nurse´s experience in this 

study. The findings of the study show that knowledge of the patient, relatives and 

healthcare professionals reflect the attitude and approach to palliative care. Increased 

knowledge of both heart failure and palliative approach gives different professions, 

individually and in teams, the opportunity and prerequisites to provide good care. Good 

communication with the patient and relatives, within the team and multidisciplinary, 

strengthens the cooperation and facilitates planning of different care efforts. 

 

The conclusion of this study is that knowledge in several dimensions, communication and 

collaboration strengthens the nurse´s attitude in the care of severely ill patients. All of this 

can contribute to an in-depth understanding, facilitate planning and see to the patient´s 

overall situation. 
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INLEDNING 

Hjärtsvikt drabbar fler individer i takt med en äldre befolkning och skapar utmaningar för 

hälso- och sjukvården. Orsaken till hjärtsvikt bör utredas i ett tidigt skede för att kunna 

påbörja behandling och vård enligt den evidens som finns och därmed förbättra prognosen. 

Hjärtsvikt är en progressiv sjukdom som successivt försämras trots behandling. I ett senare 

skede och vid livets slut är vården inriktad mot palliativ vård med fokus på att lindra 

patientens symtom. En nära relation till patient och närstående skapar förtroende och 

hjälper till att skapa en vardag trots sjukdomsbilden. Inom vården behöver flera 

professioner samarbeta inom team för att kunna nå vårdmålen för patienterna. 

Sjuksköterskans roll i teamet är stödjande, kommunicerande och samspelande. Ett team 

runt patienter med hjärtsvikt kan öka vårdkvalitén. Sjuksköterskans kunskaper och 

erfarenhet i hjärtsvikt och palliativ vård har betydelse för patientens välbefinnande och 

livskvalité. 

BAKGRUND 

Hjärtsvikt 

Definition och prevalens 

Definitionen av hjärtsvikt är inte helt entydig, vanligen benämns det som ett tillstånd när 

hjärtat inte klarar av att pumpa tillräckligt med blod och ge en adekvat blodförsörjning till 

övriga organ vid ett normalt fyllnadstryck. En annan vanlig definition är att hjärtsvikt är ett 

kliniskt syndrom orsakat av en avvikelse i hjärtat som kännetecknas av förändring i 

hemodynamiken (Mårtensson, 2012; Ponikowski et al., 2016). I Sverige drabbar hjärtsvikt 

två procent av befolkningen, i åldersgruppen över 80 år är förekomsten cirka tio procent 

(Socialstyrelsen, 2018). Internationellt är förekomsten en till två procent bland den vuxna 

befolkningen, denna siffra ökar till mer än tio procent hos individer 70 år och äldre. 

Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning bland individer över 65 år 

(Ponikowski et al., 2016). Patienterna kan ha en eller flera bakomliggande sjukdomar som 

orsak till sin hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och högt blodtryck tillhör de vanligaste 

(Ponikowski et al., 2016; Socialstyrelsen, 2018), andra orsaker är klaffel, kardiomyopatiesr 

och takykardier (Mårtensson, 2012). Det är viktigt att kartlägga den bakomliggande 

orsaken till hjärtsvikt, för att kunna gå vidare med terapeutiska behandlingsmöjligheter 

(Habal & Garan, 2017; Ponikowski et al., 2016). 

Symtom och klassificering 

Hjärtsvikt är ett kliniskt syndrom med en rad symtom och kliniska tecken. De vanligast 

förekommande symtomen är andfåddhet, ankelödem, fatigue och ortopné (Habal & Garan, 

2017; Ponikowski et al., 2016). Symtomen är ofta ospecifika och skiljer sig från person till 

person, detta bör monitoreras vidare genom sjukdomsförloppet då de kan ge avgörande 

information om respons på behandling och stabilitet över tid. Kliniska tecken på hjärtsvikt 

är bland annat halsvenstas, tredje hjärtton och viktuppgång (Ponikowski et al., 2016). 

Hjärtsvikt påverkar andra organ som hjärna och skelettmuskulatur med ökad trötthet och 

därmed nedsatt livskvalitet. Vid tidigt korrekt ställd diagnos, optimal behandling och god 

omvårdnad kan man lindra symtom och minska antalet sjukhusinläggningar 

(Socialstyrelsen, 2018). 
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Patienter med hjärtsvikt klassificeras enligt New York Heart Association (NYHA) som 

objektivt mäter funktionsgraden av hjärtsvikten från klass I till IV. Klassificeringen speglar 

patientens funktion i det dagliga livet och är ett subjektivt mått (Mårtensson, 2012).  

NYHA-klass I innefattar patienter med hjärtsvikt utan symtom. NYHA-klass II är lätt 

hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid fysisk aktivitet av måttlig grad. NYHA-klass III 

är medelsvår hjärtsvikt med trötthet och andfåddhet vid lätt till måttlig fysisk aktivitet, 

patienten kan gå 200 meter på plan mark utan besvär. NYHA-klass IV definieras som svår 

hjärtsvikt med trötthet och andfåddhet redan i vila, symtomen ökar vid aktivitet och 

patienten är ofta bunden till säng eller stol (Mårtensson, 2012; Socialstyrelsen, 2018). Svår 

hjärtsvikt benämns som avancerad hjärtsvikt i American Heart Association och American 

College of Cardiology Foundations klassifikationssystem (American Heart Association, 

2019; Ponikowski et al., 2016). Avancerad hjärtsvikt är när konventionell terapi och 

strategier för symtomhantering inte längre fungerar och patienten har bland annat dyspné i 

vila. (American Heart Association, 2019). Ett vanligt objektivt mått på 

funktionsbedömningen av hjärtsvikt är ejektionsfraktion, hur stor del av vänsterkammaren 

som töms vid varje kontraktion (Mårtensson, 2012). 

Behandling och prognos 

Behandling av hjärtsvikt har som mål att förbättra patientens kliniska- och 

funktionsmässiga status, förebygga återinläggning på sjukhus, reducera mortalitet och 

förbättra livskvalitén (Ponikowski et al., 2016), samt förlänga överlevnaden (Habal & 

Garan, 2017). Den farmakologiska behandlingen avser att normalisera de mekanismer som 

rubbats vid hjärtsvikt (Mårtensson, 2012) och består främst av ACE-hämmare, 

betablockerare och diuretika. Hjärtsviktspatienter följs upp av sjukvården med 

monitorering av läkemedelsdosering, blodprover samt observation av symtom (Habal & 

Garan, 2017; Ponikowski et al., 2016). Undervisning om egenvård gällande 

livsstilsförändring, kost och träning ingår i behandlingen (Socialstyrelsen, 2018; Wingate, 

2007). Andra behandlingsmetoder som sviktpacemaker – cardiac resynchronization 

therapy (CRT) bör hälso- och sjukvården erbjuda patienter med NYHA III-IV (Habal & 

Garan, 2017; Socialstyrelsen, 2018). I ett senare skede kan hjärtpumpar och 

hjärttransplantation vara aktuellt. De sista 30 åren har behandlingen förbättrats och 

resulterat i minskad mortalitet och i antalet sjukhusinläggningar, bedömningen är att 

ytterligare förbättringar kan ske (Ponikowski et al., 2016). Socialstyrelsen (2018) menar att 

det idag finns indikationer på att många patienter med hjärtsvikt i Sverige inte får den 

rekommenderade behandlingen. 

 

Prognosen för hjärtsvikt är allvarlig men har på senare år förbättrats på grund av bättre 

läkemedelsbehandling, CRT och poliklinisk uppföljning (Socialstyrelsen, 2018). Vid 

avancerad hjärtsvikt är mortaliteten det första året efter första sjukhusvistelsen mer än 30 

procent och kan stiga upp till 60 procent bland äldre patienter med multipel komorbiditet 

(Howlett et al., 2010). Den prognostiska utvecklingen vid hjärtsvikt står i relation med 

patientens NYHA-klass, där mortalitet ökar i takt med vilken funktionsnivå patienten har 

(Mårtensson, 2012). Trots flera olika prognostiska instrument inom hjärtsvikstvården som 

NYHA-klassificering, biokemiska markörer och olika scoring-system, förblir den 

prognostiska osäkerheten stor och det varierande kliniska förloppet av hjärtsvikt en 

utmaning (Howlett et al., 2010; Jaarsma et al., 2009). Howlett et al. (2010) menar att 

diskussion kring prognos tar alltför stort fokus när man borde ägna mer tid till mer centrala 

frågor som att känna igen, diskutera och på lämpligt sätt hantera patientens symtom. 
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Palliativ vård 

Den palliativa vården är både en vårdform och en filosofi där symtomlindring och 

livskvalité står i fokus. Detta ska erbjudas oavsett ålder och diagnos till patienter med en 

progressiv obotlig sjukdom (Finn & Malhotra, 2019; Socialstyrelsen, 2016). Palliativ vård 

är utvecklad i vården för cancerpatienter, vilket är den största gruppen. Andra 

sjukdomstillstånd som ökar i antal patienter med behov av palliativ vård är kronisk 

obstruktiv lungsjukdom, demenssjukdom och hjärtsvikt (Socialstyrelsen, 2016; Steinberg, 

White, Arvanitis, Husain & Mak, 2017). Enligt Världshälsoorganisationen (World Health 

Organisation [WHO], 2002) definieras palliativ vård som ett förhållningssätt där man 

förebygger och underlättar lidandet för personer med en livshotande sjukdom i livets slut, 

man inkluderar även familjen och anhöriga. Detta gäller fysisk, psykisk, social och andligt 

lidande, både för patient och dennes anhöriga. I Sverige använder man i palliativ vård 

begrepp som “de fyra hörnstenarna för palliativ vård”, vilka är symtomkontroll, samarbete 

i ett multiprofessionellt team, kommunikation och relation samt stöd till närstående 

(Lundh-Hagelin, Tishelman, Rasmussen & Lindqvist, 2013). Värdegrunden inom palliativ 

vård sammanfattas med fyra ledord, närhet, helhet, empati och kunskap och detta ska 

prioriteras före annat när det kommer till vård av palliativa patienter (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). 

Palliativa faserna 

Inom den palliativa vården talar man om tidig och sen palliativ fas, detta används i 

förhållande till förväntad prognos. Patientens behov kan variera över tid oavsett vilken fas 

patienten befinner sig i. I den tidiga fasen inriktar sig behandlingen på en livsförlängning 

och att öka livskvalitén (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Den stödjande och 

palliativa fasen för patienter med hjärtsvikt gäller för de som befinner sig i NYHA III-IV 

(Jaarsma, et al., 2009). I den sena fasen är behandlingens syfte att öka livskvalitén men inte 

förlänga livet (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Patienter i palliativ fas vårdas 

inom flera olika vårdformer, allt från allmänna till specialiserade palliativa enheter på 

institution, det egna hemmet, inom äldrevård och akutsjukvård (Finn & Malhotra, 2019; 

Ternestedt et al., 2017). Jaarsma et al. (2009) benämner den sena fasen som den terminala 

fasen inom området för hjärtsvikt. Enligt Ponikowski et al. (2016) ska frågor om den 

palliativa vården, som symtomlindring och emotionellt stöd, introduceras för patient och 

anhöriga tidigt i sjukdomsförloppet. Insatserna ska och bör öka när hjärtsvikten tilltar, 

beslut om att ändra fokus från att behandla sjukdomen och ändra sjukdomsförloppet till att 

optimera livskvalitén, ska tas tillsammans med patient, anhörig och vårdpersonal. 

Hjärtsvikt och palliativ vård 

Sjukdomsförloppet vid hjärtsvikt skiljer sig från patient till patient med en inledande stabil 

fas, en gradvis nedgång följt av en eller flera episoder med akut försämring. Tilltagande 

försämringar kräver ofta ett ökat utnyttjande av sjukvården. En del patienter dör så 

småningom i sviterna av den successiva försämringen medan andra kan dö en till synes 

oväntad och plötslig död (Adler, Goldfinger, Kalman, Park & Meier, 2009; Jaarsma et al., 

2009; Howlett et al., 2010; Setoguchi, Stevenson & Schneeweiss, 2007; Wingate, 2007). 

Det är viktigt att i ett tidigt stadium ha samtal med patient och anhörig om prognos och 

End-of-Life-vård (EOL). Sjuksköterskor kan tveka att ta upp ämnet av den anledningen att 

de inte tycker att patienter i NYHA II-III befinner sig i denna fas (Hjelmfors, Strömberg, 

Friedrichsen, Mårtensson & Jaarsma, 2014). Sjuksköterskor vill inte heller i tidig fas oroa 

patienten och undviker därför att samtala kring EOL-vård (Ecarnot et al., 2018). 

Brytpunktssamtal sker tillsammans med patient och anhöriga, för att kunna planera den 

fortsatta vården vidare i ett palliativt skede, utifrån patientens önskan och behov. Det är 
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läkarens uppgift att identifiera om vården ska gå från livsförlängande till lindrande. Ett 

brytpunktssamtal kan ske vid flera tillfällen (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

Det oförutsägbara sjukdomsförlopp som patienter med hjärtsvikt befinner sig i och 

svårigheten med en definitiv prognos blir en utmaning att veta när palliativa åtgärder ska 

sättas in (Ivany & While, 2013; Jaarsma et al., 2009; Howlett et al., 2010; LeMond & 

Allen, 2011). En del patienter upplever att det finns en brist på en klar plan för vård och 

hälsovård tillgänglig vid tiden för utskrivning från en sjukhusvistelse (Strachan, Ross, 

Rocker, Dodek & Heyland, 2009). Det finns indikation om att patienter och 

familjemedlemmar önskar en djupare diskussion om prognos och frågor kring vård i livets 

slutskede men att detta inte sker (LeMond & Allen, 2011). 

 

Att vara svårt sjuk innebär att hela livssituationen förändras, bilden av sig själv och sin 

omgivning förändras successivt och sjukdomsförloppet tar mer överhand. Patienten vill så 

länge det är möjligt vara en del “i det vanliga livet”, trots en förändrad livssituation, och 

om möjligt bevara sin identitet (Ternestedt & Norberg, 2013). För att minska patientens 

lidande ska fokus vara att hantera symtomen kring hjärtsvikt och ge känslomässigt stöd 

och stödja kommunikationen mellan patient och dennes anhöriga (Ponikowski et al., 2016). 

För att bäst kunna främja patientens möjligheter till en god död behöver vården anpassas 

till personen det gäller (Ternestedt, 2013). 

 

Palliativ vård bör integreras som ett teamarbete, det är lämpligt att specialister inom 

palliativ vård och kardiologi samarbetar när symtombördan blir för hög och svår att 

behandla med vanliga metoder (Davidson, Macdonald, Newton & Currow, 2010). Palliativ 

vård främjar patientens välbefinnande och värdighet, kommunikationen med 

sjukvårdspersonal, emotionellt stöd för patient och familj samt tillgång till stöd från 

kommunala tjänster (Adler et al., 2009). En individualiserad avancerad vårdplan bör bli 

utformad för hjärtsviktspatienter och baseras på ett informerat och delat beslutstagande av 

patienten för att främja en skräddarsydd vård som överlappar från slutenvården till 

kommunal- och primärvården (Johnson, Singer, Masso, Sellars & Silvester, 2015; Meyers 

& Goodlin, 2016; Strachan et al., 2009). 

Samverkan i team 

Samverkan i team är en teoretisk referensram och inom Hälso- och sjukvården behöver 

flera professioner samverka för att patientens och vårdens mål ska kunna bli verklighet. 

Olika specialistinriktningar kan utveckla sin kompetens, ge kvalificerad vård till patient 

och anhörig, utveckla riktlinjer för omvårdnad till olika patientgrupper och driva 

vårdutveckling. Samverkan i team är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Edberg 

et al., 2013). Teamarbete i vården innefattar centrala begrepp som samverkan, samarbete 

och samordning. Teamarbetet är nödvändigt, speciellt när avancerad vård bedrivs. I vården 

idag är teamarbete en självklarhet, tanken är att sammanföra medlemmarnas olika 

professioners kompetens och gemensamt arbeta för patienternas bästa. Den kompetens 

varje yrkesgrupp i teamet har är viktig att ta tillvara och är avgörande för patienternas hälsa 

och dennes upplevelse av delaktighet. Varje specialkompetens används mer effektivt vid 

ett bra teamarbete. För att uppnå ett bra teamarbete krävs att medlemmarna i teamet är 

prestigelösa, målet är tydligt, det finns ett gott arbetsklimat och en stöttande ledning. Ett 

sådant team kommer nå längre än vad individuella prestationer eller arbetsgrupper gör och 

i förlängningen mår team-medlemmarna själva bra. En hög kommunikativ nivå är grunden 

till den process som teamet arbetar utifrån. Specialistsjuksköterskans roll i teamet är 

samspelande, kommunicerande och stödjande. Teamets betydelse sträcker sig över hela 

patientens vårdsituation, såväl det rutinmässiga vårdarbetet med planering och 
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strukturering till de situationer som är svårbemästrade (Carlström, Kvarnström & 

Sandberg, 2013). 

 

Multidisciplinära team kan organisera vård för patienter med hjärtsvikt, både i sluten- och 

öppenvården. Ett sådant team kan bestå av kardiolog, andra läkare, 

specialistsjuksköterskor, dietister, farmaceuter, socialarbetare, fysioterapeuter och 

psykologer. Patienten själv och även deras anhöriga är en väsentlig del av teamet. 

Teamarbete kring patienter med hjärtsvikt kan öka vårdkvalitén. I utvärderingen av 

multidisciplinär vård, bör teamen bli utvärderade baserat på deras förmåga att minska 

morbiditet, mortalitet, antalet sjukhusinläggningar och sjukvårdskostnader samt deras 

förmåga att tillhandahålla patient- och anhörig tillfredsställelse (Cooper & Hernandez, 

2015). 

Sjuksköterskans roll vid palliativ vård 

Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

säger att sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning. Sjuksköterskans 

specialkompetens är omvårdnad, dessutom ska sjuksköterskan ha kunskap om medicinsk 

vetenskap som har relevans för patientens omvårdnad. Sjuksköterskan har ett personligt 

ansvar att hålla sig uppdaterad inom forskning för att utveckla sin yrkeskompetens. 

 

I vården av patienter med avancerad hjärtsvikt är sjuksköterskan under längre perioder nära 

patienten vad gäller omvårdnad och i samtal (Socialstyrelsen, 2006). Omvårdnaden ska ske 

i respekt för patientens värderingar, tro, vanor, integritet, självbestämmande och värdighet. 

Sjuksköterskan planerar, genomför och utvärderar omvårdnaden och dess mål utifrån 

patientens bedömda hälsotillstånd. Sjuksköterskans roll i arbetet är självständigt men även 

i samarbete inom teamet, där sjuksköterskan ansvarar för kompetens som handlar om 

patientens omvårdnad. Sjuksköterskan planerar, samordnar och utvärderar teamarbetet 

utifrån patientens behov, konsulterar och samverkar med andra aktörer för att garantera 

kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Den palliativa vården i livets slutskede har som syfte att skapa en aktiv helhetsvård av hela 

människan och de närstående. Inga sporadiska vårdinsatser utan mer en helhet i en 

sammanhållen vårdkedja. Denna vård sker när patienten inte längre svarar på botande 

behandling utan när sjuksköterskans roll mer blir att ha kontroll och lindra smärta och 

andra symtom (Socialstyrelsen, 2001). I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 

säkerställer man de kriterier som ska garantera patienten en värdig vård i livets slut. 

Sjuksköterskan förväntas ge patienten en säker och god palliativ vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Sjuksköterskan behöver ha personliga förmågor och 

fördjupade kunskaper i palliativ vård för att klara denna uppgift. Sjuksköterskor inom 

palliativ vård har specialiserat sig på att vårda patienter som drabbats av obotlig sjukdom 

och vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2006). 

Problemformulering 

Hjärtsvikt är ett obotligt tillstånd med en allvarlig prognos och en successiv försämring av 

patientens hälsotillstånd och livskvalitet. När patientens tillstånd försämras och övergår i 

den palliativa fasen inriktar sig behandlingen på symtomlindring för att bibehålla 

patientens livskvalité. På grund av hjärtsviktens sjukdomsförlopp försvåras identifieringen 

av den palliativa fasen och hur vården därmed ska fortskrida. Ett multidisciplinärt team 

inom den palliativa vården är en viktig hörnsten där sjuksköterskans kompetens och 
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funktion i teamet innebär att vara samspelande, kommunicerande och stödjande. 

Sjuksköterskans erfarenhet och kunskap om patienter med hjärtsvikt i palliativ vård 

behöver förtydligas. Denna studie vill beskriva sjuksköterskans erfarenhet och upplevelser 

kring teamarbete och vård av patienter med hjärtsvikt i palliativ fas. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av teamarbete och vård av patienter med 

hjärtsvikt i den palliativa fasen. 

METOD 

Design 

Utifrån studiens syfte valdes en litteraturöversikt med en systematisk sökstrategi för att 

sammanställa resultat från befintlig forskning och den kunskap som finns inom området 

(Forsberg & Wengström, 2015; Polit & Beck, 2017). 

Urval 

Inklusionskriterier för inkluderade artiklar i litteraturöversikten var originalartiklar, 

relevanta för studiens syfte, granskade peer reviewed, publiceringsår mellan 2008 – 2018, 

skrivna på engelska och med ett etiskt godkännande. Exklusionskriterier var 

litteraturöversikter, artiklar där studiedeltagare var under 18 år samt de artiklar som 

handlade om vänsterkammarstöd (Left ventricular assist device [LVAD]) och implanterbar 

defibrillator (Implantable cardioverter defibrillator [ICD]). 

Datainsamling 

Processen startade med en provsökning för att se om det fanns tidigare forskning inom 

ämnet, vilket är en förutsättning för en litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2015). 

Sökningar genomfördes i databaser lämpliga för studien, PubMed och Cinahl Complete, 

som båda omfattar vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2015; Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2017). Sökningar skedde via 

sökordens MeSH-termer i PubMed, Subject headings och explode-verktygen i Cinahl 

Complete och även i fritext. Flera kombinationer av sökorden gjordes med booleska 

operatorer AND, OR och NOT, för att avgränsa eller utöka sökningen (Polit & Beck, 2017; 

Kristensson, 2014). Tre sökningar genomfördes under första månaden i 2019 vilket är 

anledningen till att begränsningen publiceringsår sträcker sig mellan 2008–2019. Två 

sökningar resulterade endast i dubbletter av artiklar till tidigare sökningar och redovisas 

inte i sökmatrisen. Både artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats som besvarade syftet 

valdes ut. I varje sökning lästes alla titlar, de som var relevanta till syftet lästes abstract för 

att få en fördjupning i artikelns innehåll. Efter genomläsning av abstract lästes de artiklar i 

sin helhet som kunde besvara syftet (Kristensson, 2014). I denna fördjupning togs flera 

artiklar bort som bedömdes inte kunna besvara syftet. Senare i processen utökades 

sökningen med publiceringsår till 2005–2007 för att kunna inkludera 15 artiklar som var 

rekommendationen. Författarna har båda genomfört samma sökningar och läst artiklar på 

varsitt håll, efter en jämförelse och diskussion kunde man enas om att inkludera 15 artiklar. 

Artiklarna granskades enligt bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet på studier med kvantitativ- och kvalitativ metod, modifierad utifrån Berg, Dencker 

och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (Bilaga A). 
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Sökord som användes 

MESH: Heart failure, Palliative care, Terminal care, Terminally ill, Terminally ill patients, 

Attitude of health personnel, Professional-patient relations, Nursing staff, Nurses. 

Fritext: Team, Teamwork, Experience 

Major Headings: Heart failure, Attitude of health personnel, Professional-patient relations, 

Nursing staff, hospital, Nurses, Nursing care, Team nursing, Terminally ill patients, 

Terminal care, Palliative care, Personnel management, Multidisciplinary care team 

 

Tabell 1 Sökmatris 

Databas/

datum 

Sökord Begränsning Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Inkluderade 

(Dubbletter) 

PubMed 

181211 

Heart Failure AND Palliative 

Care OR Terminal Care OR 

Terminally Ill AND Attitude 

of Health Personnel OR 

Professional-Patient Relations 

OR Nursing Staff OR Nurses 

2008–2018, 

Engelska, 

MeSH Terms 

74  74 35 7 

PubMed 

181213 

Heart failure AND Palliative 

care OR Terminal Care OR 

Terminally Ill AND Team OR 

Teamwork 

2008–2018, 

Engelska, 

MeSH Terms, 

Team och 

Teamwork i 

fritext 

60 60 57 

  

1 (1) 

PubMed 

181213 

Heart failure AND Palliative 

care OR Terminal Care OR 

Terminally Ill AND 

Experience 

2008–2018, 

Engelska, 

MeSH Terms, 

Experience i 

title/abstract 

57  57  57  1 (1) 

Cinahl 

Complete 

190114 

Multidisciplinary Care Team 

AND Heart Failure AND 

Nursing Care 

 

2008–2019, 

Engelska, Peer 

Reviewed, 

Research 

Article, Major 

Headings, 

Explode 

19 19 7 1 (0) 

PubMed 

190120 

Nurses OR Nursing staff AND 

Heart failure 

2008–2019, 

Engelska, 

MeSH Terms 

130  130  24  1 (2) 

Cinahl 

Complete 

190124  

Heart Failure AND Attitude of 

Health Personnel OR 

Professional-Patient Relations 

OR Nursing Staff, Hospital 

OR Nurses AND Terminally 

Ill patients OR Terminal Care 

2008–2019, 

Engelska, Peer 

Reviewed, 

Major 

Headings, 

Explode 

102 102 40  2 (4) 

PubMed 

190127 

Heart Failure AND Palliative 

Care OR Terminal Care OR 

Terminally Ill AND Attitude 

of Health Personnel OR 

Professional-Patient Relations 

OR Nursing Staff OR Nurses 

2005–2007, 

Engelska, 

MeSH 

Terms    

25 25  14  2 (0) 
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Dataanalys 

Artiklarna lästes enskilt, en sammanfattning av fynden från resultatdelen genomfördes för 

att bilda sig en uppfattning och helhetsbild av varje artikels resultat. Detta sammanställdes 

i en artikelmatris för att ge läsare en överblick av fynden (Bilaga B). Från varje artikel 

kunde nyckelord och meningar med ett gemensamt innehåll och mönster placeras under 

samma rubrik och bilda olika underkategorier (Polit & Beck, 2017). Därefter lästes 

artiklarna åter igen och det identifierades övergripande likheter och skillnader. En 

integrerad analys under analysprocessen innebär att resultatet från studierna ställs i relation 

till varandra (Kristensson, 2014). Materialet i varje underkategori kunde senare organiseras 

i fyra övergripande kategorier. Författarna har strävat efter att beskriva resultatet objektivt 

utan att egna åsikter har lagts till (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2017). 

Forskningsetiska övervägande 

I denna litteraturöversikt har artiklar inkluderats där den publicerade studien godkänts av 

etisk kommitté eller noggranna etiska överväganden har gjorts (Polit & Beck, 2017). 

Forsberg och Wengström (2015) betonar betydelsen av de etiska överväganden som görs 

vad gäller urval och hur resultatet i studien presenteras. Resultat i denna litteraturstudie har 

presenterats oberoende av författarnas förförståelse, samt med en strävan om att det 

redovisats på ett korrekt och tydligt beskrivet sätt. 

RESULTAT 

Inkluderade artiklar var publicerade i Australien (n=1), England (n=6), Irland (n=1), 

Kanada (n=2), Nederländerna (n=1), Skottland (n=1), Sverige (n=1), Sydkorea (n=1) samt 

Tyskland (n=1) mellan åren 2005 och 2017 och finns presenterade i artikelmatris (Bilaga 

B). Fem artiklar var kvantitativa och tio stycken var kvalitativa. Flera av studierna hade i 

sitt urval inkluderat sjuksköterskor, läkare, patienter, anhöriga och annan 

sjukvårdspersonal. Detta resultat är speglat ur sjuksköterskans perspektiv och erfarenheter. 

Sjuksköterskorna arbetade på sjukhusavdelningar med inriktning inom kardiologi-, 

medicin-, akut- och palliativ vård, hjärtmottagningar och enheter inom hemsjukvården. 

Sjuksköterskorna hade olika grad av utbildning och vidareutbildningar, men alla hade varit 

involverade i vården kring patienter med hjärtsvikt NYHA III-IV och i den palliativa fasen. 

Nedan presenteras resultatet utifrån de fyra kategorierna sjuksköterskans erfarenhet av 

kunskap, sjuksköterskans erfarenhet av kommunikation, sjuksköterskans erfarenhet av 

samarbete och sjuksköterskans erfarenhet av att initiera palliativ vård som arbetats fram. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier                                 Underkategorier 

Sjuksköterskans 

erfarenhet av kunskap 

Kunskap om 

symtomhantering 

Kunskap om hjärtsvikt och 

palliativ vård 

 

Sjuksköterskans 

erfarenhet av 

kommunikation 

Kommunikation med 

patienten om prognos 

Kommunikation med 

patienten om döden 

Kommunikation 

med teamet 

Sjuksköterskans 

erfarenhet av samarbete 

Multidisciplinärt samarbete 

med andra professioner 

och team 

Samarbete mellan den 

palliativa vården och 

hjärtsjukvården 

 



 

 

 

9 

Sjuksköterskans 

erfarenhet av att initiera 

palliativ vård 

Hinder till initierande av 

palliativ vård 

Delaktighet i beslut om 

palliativ vård 

Attityd och 

förhållningssätt 

 

Sjuksköterskans erfarenhet av kunskap 

Kunskap om symtomhantering 

Studier visade att sjuksköterskor hade övergripande begränsningar vad gäller kunskap och 

förståelse om den palliativa vårdens principer där en viktig del är att hantera symtom vid 

palliativ vård (Barrett & Connaire, 2016; Kim & Hwang, 2014). Sjuksköterskans 

kunskaper i att hantera olika symtom påverkade patientens välbefinnande och hur patienten 

mådde (Barret & Connaire, 2016). Sjuksköterskor uppvisade en brist i kunskap om 

symtomhantering, mindre än 30 procent kunde svara rätt på frågor om palliativ 

symtomhantering (Kim & Hwang, 2014). De utarbetade protokollen för symtomlindring 

kunde inte följas fullt ut eftersom patienten med hjärtsvikt ofta hade en mer komplex 

sjukdomsbild (Dowding, Spilsbury, Thompson, Brownlow & Pattenden, 2008). Det fanns 

tveksamhet kring vad som mer kunde göras med medicineringen och en känsla av att vara 

utanför den egna komfortzonen förekom (Kaasalainen et al., 2011). 

 

Det fanns en osäkerhet inför hur man skulle kunna förklara för patienten att den 

symtomlindrande behandlingen inte var botande utan mer lindrande (Glogowska et al., 

2015). Sjuksköterskor som jobbade inom palliativ vård kände att de saknade sakkunskap 

och även självförtroende vid vård och läkemedelshantering vid hjärtsvikt (Brännström, 

Brulin, Norberg, Boman & Strandberg, 2005). Sjuksköterskorna tyckte att de 

implementerade palliativt förhållningsätt i symtomlindringen, dock hämmade avdelningens 

struktur och personalbrist de palliativa åtgärderna. Otillräcklig smärtlindring sågs som ett 

resultat av rädsla hos sjuksköterskor att orsaka död genom överdos. Trots tillgång på 

smärtlindrande behandlingsalternativ, som morfinpump, fanns uppfattningen om att 

patienterna inte erhöll tillräcklig smärtlindring vid livets slut. Brist på erfarenhet bland 

sjuksköterskor och läkare i att ordinera och administrera opioider ökade svårigheten i att 

uppnå en balans mellan upptitrering och smärtlindring kontra medvetslöshet (Wotton, 

Borbasi & Redden, 2005). Hela 93 procent av sjuksköterskorna ansåg att 

tilläggsbehandling till ordinarie behandling är viktigt när man hanterar smärta och den 

kroniska smärtan skiljer sig från den akuta smärtan (Barrett & Connaire, 2016). Morfin 

som används inom den palliativa vården var inte alltid lämpligt tillsammans med 

patientens ordinarie mediciner (Kaasalainen et al., 2011). Om patienterna skulle bli 

vårdade med palliativ vård på en vanlig vårdavdelning behövdes det enligt 

sjuksköterskorna mer utbildning och stöd vad gäller smärtlindring (Wotton et al., 2005). 

 

Sjuksköterskor tyckte att andfåddhet var det symtom som var svårast att hantera 

(Kaasalainen et al., 2011; Wotton et al., 2005). Sjuksköterskor inom palliativ vård 

upplevde en osäkerhet kring hur man skulle hantera de symtom som förvärrades, 

exempelvis andfåddhet (Brännström et al., 2005). Sjuksköterskor upplevde en svårighet 

och vanligt förekommande, att frekvent försvara och kriga för att få läkarna till att ordinera 

exempelvis morfin och kunna lindra symtom som andfåddhet. Oerfarna sjuksköterskor 

bävade inför att använda morfin som dyspné-lindrande vid avancerad hjärtsvikt (Wotton et 

al., 2005). 
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Sjuksköterskor med specialkunskap inom hjärtsvikt kunde självständigt ta beslut om 

medikamentell ändring av patientens behandling. Beslutet om att patienten närmade sig 

livets slutskede och behandlingen övergick till symtomhantering togs av läkaren men 

sjuksköterskorna kände att de drev på beslutet. Känslan av att ta fel beslut och inte kunna 

ångra sig angående beslutet, infann sig bland sjuksköterskor. De med mer erfarenhet kunde 

lättare diskutera komplexiteten av beslutstagande runt palliativ vård (Dowding et al., 

2008). 

 

Sjuksköterskor tillsammans med övriga professioner var eniga om hur viktigt utbildning 

till patienten var, att patienten förstod varför symtomen uppstod för att sedan kunna 

hantera dem (Glogowska et al., 2015). Sjuksköterskor med utökade kunskaper om 

hjärtsvikt upplevde att de hade ett bra utgångsläge och kunde bemöta bristande kunskap 

och förståelse hos patienten (Browne, Macdonald, May, Macleod & Mair, 2014). 

Kunskap om hjärtsvikt och palliativ vård 

I flera studier hade sjuksköterskor genomgått utbildning eller kurs inom palliativ vård 

(Barrett & Connaire, 2016; Johnson et al., 2012). De ansåg att ytterligare utbildning inom 

palliativ vård behövdes (Johnson et al., 2012; Ziehm et al., 2016a). Allmänsjuksköterskor 

hade lägre skattning i kunskap om palliativ vård än sjuksköterskor med vidareutbildning 

(Kim & Hwang, 2014). Dock fann Barett och Connaire (2016) att sjuksköterskor med 

masterutbildning inte hade en högre kunskapsnivå om palliativ vård, det var inte 

specificerat vilken master det handlade om. Det fanns ett signifikant samband mellan 

sjuksköterskans kunskap och attityd till palliativ vårdfilosofi beroende på vilken 

arbetsplats, ålder och utbildningsgrad sjuksköterskan hade. Sjuksköterskor som arbetade på 

hjärtintensiven (coronary care unit) hade mer kunskap och var därmed mer positivt 

inställda till palliativ vård än de som jobbade på hjärtavdelning. Kim och Hwang (2014) 

fann att beredskapen att utöva palliativ vård påverkades av kunskap, attityd och 

copingstrategier, mer positiv attityd och bättre copingstrategier ledde till en ökad 

beredskap att vårda. 

 

Kombinerade kunskaper om hjärtsviktens patofysiologi och den palliativa vårdens filosofi 

gav en större förståelse i hur man ska tänka kring palliativ vård. Kunskapsnivån i palliativ 

vård var starkt påverkad av specialitet, sjuksköterskor med palliativ- och akutvårds 

inriktning hade exempelvis olika åsikter angående kombinationen av palliativ- och 

hjärtmediciner för patienterna (Wotton et al., 2005). Flera sjuksköterskor kände att de inte 

hade tillräckligt med kunskap om palliativt tillvägagångssätt, vilket sen gjorde dem 

förtegna att diskutera palliativ vård (Stocker, Close, Hancock & Hungin, 2017). 

Sjuksköterskor inom palliativ vård uppfattade att det var svårt att se när döden skulle 

närma sig på grund av det oförutsägbara sjukdomsförloppet vid hjärtsvikt (Brännström et 

al., 2005). 

 

Sjuksköterskorna ansåg att patienterna litade på dem, att de i större utsträckning vågade 

fråga om de ska dö, hellre än att vända sig till läkarna (Glogowska et al., 2016; Green, 

Gardiner, Gott & Ingleton, 2011). Sjuksköterskor inom palliativ vård identifierade det som 

nödvändigt att bygga upp specialistkunskaper för att hantera den palliativa vården av 

patienter med hjärtsvikt och detta upplevdes som en utmaning (Kaasalainen et al., 2011). 

Sjuksköterskor beskrev att komplexiteten och komorbiditet hos patienterna påverkade 

behandlingen och upplevde att de behövde läkarnas expertkunskaper (Glogowska et al., 

2015). Alla professioner inom vården uppfattade en brist i kunskap om innehåll och 

struktur av palliativ vård både för personal och patient. Det fanns en uppfattning hos 

sjuksköterskor att patienter kanske identifierade palliativ vård som dödshjälp eller 
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assisterat döende. En vanligt förekommande uppfattning var att palliativ vård inte var 

adresserat till patienter med hjärtsvikt (Ziehm, Farin, Seibel, Becker & Köberich, 2016a). 

Sjuksköterskor tyckte att det var utanför deras expertis att vårda patienter med avancerad 

hjärtsvikt. Den palliativa vården var inte utrustad att ta hand om patienter med hjärtsvikt 

och såg inte de fallgropar som fanns med svingande sjukdomsförlopp och att man inte 

skulle stoppa all medicinering. Sjuksköterskor inom hjärtsviktssjukvård ansåg att specialist 

palliativ-vården inte hade tillräcklig kunskap om hjärtsvikt. De ansåg att de själva kunde ge 

liknande service och support till patienterna om de fick tillräckligt med tid och resurser 

(Johnson et al., 2012). 

 

Tillgång till experter i specialistteamet för palliativ vård upplevdes som positivt och ökade 

tryggheten för sjuksköterskan i den direkta vården (Johnson et al., 2012). Integrationen 

mellan palliativ- och kurativ behandling gjorde sjuksköterskor osäkra. Det kunde kännas 

fel för sjuksköterskor med palliativ bakgrund att exempelvis starta hjärt- och lungräddning 

(HLR). Om fokus hamnade på den medicinska delen kunde det sociala- och existentiella 

behovet hamna i skymundan (Brännström et al., 2005). 

Sjuksköterskans erfarenhet av kommunikation 

Kommunikation med patienten om prognos 

Sjuksköterskor upplevde att patienter och anhöriga hade bristande kunskap och förståelse 

om hjärtsvikt, deras förväntningar om sjukdomen och dess förlopp var orealistiska 

(Browne et al., 2014; Brännström et al., 2005; Glogowska et al., 2016; Wotton et al., 2005; 

Ziehm et al., 2016a). Samtal om prognos och palliativ vård kunde försenas om patienten 

var i chock, förnekelse eller upprörd över att blivit drabbad (Stocker et al., 2017). 

 

Sjuksköterskor med specialistkunskaper inom hjärtsvikt ansåg att de hade bättre 

förutsättningar än läkarna att diskutera prognos och palliativa frågor med patienterna, 

särskilt under hembesök, de hade mer tid att bygga upp en relation med patient och 

närstående och diskutera dessa frågor vid flera tillfällen om behov fanns (Stocker et al., 

2017). De uttryckte att man successivt kunde smyga in information om prognos och den 

progressiva utvecklingen i sjukdomsförloppet (Stocker et al., 2017; Wotton et al., 2005). 

Sjuksköterskor menade att patienten inte alltid ville veta allt om prognosen och därmed 

medvetet förnekade sin situation, detta kunde vara en copingstrategi för patienten (Browne 

et al., 2014). Mottagningsbesök ansågs av all sjukvårdspersonal som olämpligt tillfälle att 

diskutera prognos på grund av tidsbrist (Stocker et al., 2017) även brist på praktiska 

lösningar i arbetsmiljön gav otillräckliga möjligheter till en bra kommunikation med 

patienten (Browne et al., 2014). 

 

Sjuksköterskor menade att läkaren inte gjorde klart för patienten hur kort tid som var kvar 

och den allvarliga progressen i sjukdomen (Brännström et al., 2005; Wotton et al., 2005; 

Ziehm et al., 2016a). Detta påverkade sjuksköterskans arbete, man undvek att samtala med 

patienten om döden, vilket gick emot deras intentioner i arbetet. Målet var att patienten 

skulle vara väl förberedd och välinformerad vilket gör att de känner sig bättre och är 

mindre ångestfyllda. Ett gemensamt samarbete mellan patient och sjuksköterska kunde 

göra att man låg ett steg före och kunde se förändringar i patientens tillstånd. 

Sjuksköterskorna ansåg att man måste lita på att patienten känner sin sjukdom och sig 

själv, de måste själva få bestämma över hur de vill ha det, med exempelvis medicinering. 

Sjuksköterskorna använde sin sakkunskap till att förklara och motivera för patienten, men i 

slutändan var det patientens egna beslut som gällde (Brännström et al., 2005). 
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Kommunikation med patienten om döden 

En del sjuksköterskor var osäkra på hur allvarligt patienten uppfattade sin diagnos och om 

de ville prata om döden. Sjuksköterskorna ansåg att en del patienter aldrig var redo för den 

typen av diskussion (Brännström et al., 2005; Glogowska et al., 2016; Wotton et al., 2005). 

Har patienten dålig kännedom om sin sjukdom skapade detta en osäkerhet och de förstod 

inte heller allvaret (Brännström et al., 2005; Wotton et al., 2005; Ziehm et al., 2016a). Det 

spekulerades i om att det kunde bero på sjukdomsförloppet med upp och nedgång i 

patientens tillstånd, vilket hindrade patienterna att förstå allvarligheten i sin sjukdom 

(Ziehm et al., 2016a). 

 

Sjuksköterskor upplevde det var viktigt att vara ärlig mot patienten och fortsätta ta upp 

diskussionen om död flera gånger ifall patienten inte svarade på deras budskap första 

gången. Detta för att undvika en krissituation vid beskedet om att patienten är döende samt 

få möjligheten att planera den sista tiden i livet. Sjuksköterskorna ville inte skrämma 

patienterna i onödan, skapa oro eller ta bort deras hopp, men ansåg att patienten förtjänar 

att veta sanningen om sjukdomen (Glogowska et al., 2016). En del sjuksköterskor valde att 

inte samtala om döden med patienter med hjärtsvikt, för att de inte kände sig bekväma med 

det (Brännström et al., 2005). 

 

Kommunikationen med patienterna i deras hem vid hembesök ansågs som viktigt för 

sjuksköterskorna (Brännström et al., 2005; Hoekstra, Lesman-Leegte, van der Wal, Luttik 

& Jaarsma, 2010; Stocker et al., 2017). Enligt Hoekstra et al. (2010) ansåg 88 procent av 

sjuksköterskorna att hembesök hos patienter med hjärtsvikt, speciellt det första 

hembesöket, ökade det totala utfallet av behandlingen i synnerhet för patienter med 

allvarlig hjärtsvikt. Vid hembesök ville sjuksköterskor anpassa sig till patientens rutiner 

och behov. De såg det som att patienterna litade på dem när de tog emot dem i sitt eget 

hem och patienten kunde vara sig själva (Brännström et al., 2005). Sjuksköterskor var 

positiva till att delge informationen men kände sig begränsade tidsmässigt för denna 

uppgift (Browne et al., 2014). 

 

You et al. (2017) identifierade hinder till framgångsrika vårdsamtal hos patienter med 

hjärtsvikt. All sjukvårdspersonal (läkare och sjuksköterskor) beskrev hinder till EOL-

diskussion i palliativt skede, relaterade till patienten eller dennes anhöriga. Det kunde 

handla om svårigheter att acceptera patientens dåliga prognos eller den potentiella skada en 

livsuppehållande insats kunde ge. Diskussion och kommunikation kring EOL bör ske 

mellan patient och personal som känner patienten bäst (Glogowska et al., 2016; Green et 

al., 2010). Sjuksköterskorna var mer positiva år 2010 kontra år 2005 till att använda olika 

verktyg exempelvis Liverpool Care Pathway (LCP) som underlag och hjälp vid EOL-

samtal. Trots sjuksköterskans medvetenhet om att använda LCP var en femtedel 

tveksamma till att de användes till patienter med hjärtsvikt eftersom det inte från början är 

anpassat till hjärtsvikt (Johnson et al., 2012). Försämring i patientens tillstånd och tätare 

inläggningar på sjukhus kunde lättare initiera och öppna upp för EOL-samtal (Glogowska 

et al., 2016). Sjuksköterskor tyckte samtalet måste anpassas individuellt vilket kan vara 

svårt (Green et al., 2011), de tyckte att de var väl förberedda till att ha samtal, gärna 

återkommande och ett enda samtal var inte den optimala lösningen (Browne et al., 2014). 

Kommunikation med teamet 

Sjuksköterskan förväntades vara den som tog ansvar för patientens intressen och 

meddelade övriga teamet detta (Brännström et al., 2005; Glogowska et al., 2015) och även 

kunna agera i svåra situationer där stöd, support och samhörighet i teamet är 

grundläggande. Att våga vara öppen till att fråga mer erfarna kollegor var viktigt och 
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sjuksköterskor som vågade dela med sig av sina erfarenheter upplevde att övriga teamet 

hade liknande erfarenheter. Sjuksköterskor sinsemellan hjälpte och stöttade varandra och 

tog ett gemensamt ansvar när relationen till patienten inte fungerade fullt ut (Brännström et 

al., 2005). Sjuksköterskorna tyckte det var viktigt att ha god kommunikation med andra 

vårdprofessioner i olika vårdmöten för varje patient så den bästa vården från flera 

discipliner kunde implementeras i behandling och palliativ vård (Ziehm et al., 2016a; 

Glogowska et al., 2015). Sjuksköterskor menade att kurser i advanced communications 

skills kunde betyda en förbättring i hur man presenterade för patienten hur vården skulle gå 

från aktiv- till palliativ vård (Green et al., 2011). 

 

Sjuksköterskor uppfattade att bristande teamkommunikation hade negativa konsekvenser 

när man skulle välja rätt nivå på behandling och vård (Glogowska et al., 2016; Wotton et 

al., 2005), det minskade även patientens möjligheter att ta ställning och vara delaktig i 

besluten (Green et al., 2011). De uppfattade att läkarna inte ville ta beslut om att avsluta 

vård, istället behandlades patienterna för intensivt, exempel för en infektion när de var 

döende (Glogowska et al., 2016). 

 

Läkare och sjuksköterskor ansåg att det var accepterat för sjuksköterskor att engagera sig, 

initiera och agera, som en beslutstagare gällande diskussioner i vården. Sjuksköterskorna 

kände ändå att de inte fick stöd på sin arbetsplats att engagera sig i kommunikation och 

beslutstagande om vårdmålen (You et al., 2017). Det rådde olika åsikter om vilken 

profession som bör ta EOL-samtal utan att definiera exakt vilken (Green et al., 2011). 

Däremot menade sjuksköterskor att när man valt vilken inriktning och hur vården kring 

patienten skulle utformas var det lättare för alla att följa den planen (Green et al., 2011; 

Kaasalainen et al., 2011; Stocker et al., 2017) och det minskade förvirringen hos patienten. 

Beslutet kunde upplevas som provocerande och alltför offensivt av patient och anhöriga 

(Green et al., 2011). 

 

Sjuksköterskor var ofta de som initierade kommunikation med multidisciplinärt team, då 

de mötte alla parter under hela dygnet. Sjuksköterskan ansåg att kommunikation, 

förhandling och försvarandet av olika frågor som det mest frustrerande och tidskrävande 

aspekterna i sin roll. För att kommunicera bra med patienterna nämnde deltagarna behov 

av att samarbeta och jobba tätt med olika professioner som var involverade i vården 

(Wotton et al., 2005). 

Sjuksköterskans erfarenhet av samarbete 

Multidisciplinärt samarbete med andra professioner och team 

Sjuksköterskor som arbetade inom palliativ vård försökte optimera livskvalitén för 

patienter med hjärtsvikt, de ansåg att det fanns behov av ett multidisciplinärt team som såg 

patientens totala situation exempelvis hjälpmedel vid förflyttning och stöd i samtal att prata 

om rädsla (Kaasalainen et al., 2011). Johnson et al. (2012) bekräftade i sin studie att enligt 

sjuksköterskor var multidisciplinära team en nyckel till lämplig vård i livets slutskede, med 

betoning på att olika medverkande kunde tillföra värdefull expertis. Enligt Wotton et al. 

(2005) ansåg sjuksköterskor däremot att det blev rörigt när det gällde kommunikation, 

interaktion och involvering av flera professioner från olika discipliner och 

teammedlemmar. Frågan om vem som har ansvaret, det kardiologiska- eller palliativa 

teamet, kan uppstå. Detta resulterade i dålig kommunikation och förhindrade en effektiv 

planering av palliativ vård. Sjuksköterskor upplevde att om flera team jobbar med samma 
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patient, desto mer komplicerat blev det med att koordinera och upprätthålla en kontinuitet 

för patientens vård samt att olika team oftast kom olika tider för konsultation.  

 

Samarbete i team innebar enligt sjuksköterskor att man hjälpte varandra, delade ansvar och 

diskuterade olika lösningar. Det innebar också att det fanns stöd från teamet att prova nya 

idéer, bli förstådd för sina tillkortakommande och att någon har tid att lyssna. Känslan av 

att ha stöd gör det möjligt att fråga om råd från en mer erfaren kollega, ventilera och 

reflektera över svåra situationer. Att i arbetsgruppen kunna få guidning från exempelvis en 

präst beskrivs som ett viktigt supplement (Brännström et al., 2005). 

Samarbete mellan den palliativa vården och hjärtsjukvården 

Johnson et al. (2012) visade att samarbetet mellan hjärtsvikt- och palliativ specialistvård 

under åren 2005 till 2010 ökat, en orsak var att utbildning om de olika specialiteterna hade 

skett. Sjuksköterskor önskade nödvändigtvis inte att patienten överfördes till palliativa 

enheten utan ville att kvalitet och kvantitet av resurser på deras egna avdelningar skulle 

öka så de kunde vårda patienten där. Det innebar en ökad kompetens för vård av den 

döende men sjuksköterskorna upplevde ändå att de inte hade tillräckligt med tid. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att kunskapen om patienten och kontinuitet i vården måste tas i 

beaktning före en potentiell flytt från avdelning till palliativ enhet (Wotton et al., 2005). 

Enligt Browne et al. (2014) menade sjuksköterskor att vården kring patienten kunde 

förbättras och föreslog en avdelning med palliativ inriktning för patienter med hjärtsvikt 

som kunde ha god kontakt och samarbete med andra instanser som social support, 

hemsjukvård och kommunala instanser. Interprofessionella samarbeten ökade möjligheten 

i att möta patienters behov och se det holistiska perspektivet (Kaasalainen et al., 2011). 

Sjuksköterskans erfarenhet av att initiera palliativ vård 

Hinder till initierande av palliativ vård 

Övergång till palliativ vård försvårades när läkare såg det som att de hade misslyckats och 

svikit patienten. Sjuksköterskorna indikerade en önskan om snabbare övergång till palliativ 

vård (Wotton et al., 2005), men kände att kardiologerna var inriktade på livsuppehållande 

behandling (Green et al., 2011; Wotton et al., 2005), detta kunde fördröja en övergång till 

palliativ vård (Green et al., 2011). Anhöriga bromsade många gånger beslutet och ville inte 

ta till sig samtal om palliativ vård (Kaasalainen et al., 2011). 

 

Alla yrkesgrupper uttryckte en brist på kontinuitet i vården när en patient övertogs från det 

kardiologiska fältet till palliativ vård (Kaasalainen et al., 2011) och det försvårades även av 

personalbrist och ekonomiska nedskärningar. Tids- och motivationsbrist kunde kulminera i 

en oförmåga att ta itu med de komplexa behov som patienter med avancerad hjärtsvikt har. 

Sjuksköterskor upplevde att det är mycket som ska göras med dessa patienter, 

omvårdnadsmässigt, och det var frustrerande för att de knappt kunde möta de fysiska 

behoven patienterna med hjärtsvikt i livets slutskede har. De kände att de mest 

grundläggande resurserna inte var tillgängliga (Wotton et al., 2005). Sjukvårdspersonal 

mötte ofta många utmaningar i försöket att uppnå god vård, som kom från arbetsmiljön och 

systemet som helhet (Kaasalainen et al., 2011). Enligt Browne et al. (2014) var 

sjuksköterskorna eniga i frågan att vård vid avancerad hjärtsvikt var viktig men ingen 

profession var villig eller i stånd till att anta ansvaret för att koordinera vården för dessa 

patienter. 
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Delaktighet i beslut om palliativ vård 

Sjuksköterskorna upplevde att det var de som tog initiativ till palliativ vård, ofta såg de 

tidigt att en patient blev försämrad. De kände att de behövde jaga läkarna för att få beslut 

om behandlingsbegränsningar (Wotton et al., 2005).  Det tog tid innan läkaren och 

vårdenheten hade samma mål, detta såg sjuksköterskorna som betungande (Ziehm et al., 

2016a). Samtidigt upplevde de att sjukdomsförloppet försvårade en planering av vidare 

palliativ vård, en del patienter uppfattades att vara på dödsbädden men återhämtade sig och 

kunde funktionsmässigt vara uppe igen (Glogowska et al., 2016; Kaasalainen et al., 2011). 

Sjuksköterskan kunde känna sig som den skyldige för att ha initierat beslut om palliativ 

vård (Dowding et al., 2008). 

 

Sjuksköterskorna försökte förespråka det palliativa vårdteamet men patienter som inte såg 

behovet av palliativ vård var heller inte villiga att ta emot den vården. Sjuksköterskan 

ansåg att en del patienter inte uppfattade sig själva att vara i en palliativ fas och när ämnet 

togs upp kunde patienterna se det som en dödsdom (Kaasalainen et al., 2011). 

Sjuksköterskor upplevde att när den palliativa diskussionen ägt rum var det inte enbart en 

förändring av mediciner utan en bredare förändring i synsätt, paradigmskifte och fortsatt 

vård (Kaasalainen et al., 2011; Stocker et al., 2017). 

 

Sjuksköterskor betonade betydelsen av avancerad vårdplanering om patienten ville dö 

hemma. De visade även på den ökade rollen sjuksköterskor i kommunen hade i att stötta 

patienter hemma. Det oförutsägbara sjukdomsförloppet gjorde det svårt för sjuksköterskan 

i sin bedömning när det palliativa vårdteamet skulle kopplas in (Glogowska et al., 2016; 

Ziehm et al., 2016a). Det palliativa teamet kunde vara tillgängliga under tidsbegränsning 

och tyckte att de för tidigt blev involverade i den palliativa vården (Glogowska et al., 

2016) och hur vården skulle koordineras (Kaasalainen et al., 2011). 

Attityd och förhållningssätt 

Barrett och Connaire (2016) fann ett övervägande positivt resultat vad gäller 

sjuksköterskans attityder att vårda döende patienter och deras familj. Kardiologiskt 

inriktade sjuksköterskor hade en positiv attityd till att vårda döende patienter trots att de 

hade begränsade kunskaper i palliativ vård (Barett & Connaire, 2016). Sjuksköterskorna 

ansåg att palliativ vård var ett område som behövde expandera, att patienter med avancerad 

hjärtsvikt får tillgång till palliativ vård, oavsett hur den sista tiden i deras liv ser ut 

(Browne et al., 2014; Ziehm et al., 2016a). Sjuksköterskorna ansåg att skapa ett förhållande 

och lära känna patienten möjliggjorde att kunna introducera ämnet död och palliativ vård 

(Glogowska et al., 2016; Wotton et al., 2005), samt att sjuksköterskorna själva måste vara 

bekväma med sin syn på döden för att kunna förse palliativ vård (Kim & Hwang, 2014; 

Wotton et al., 2005). Sjuksköterskorna ansåg det som viktigt att vara lugn, trovärdig, kunna 

hålla löften till patienten och att patienterna kunde ventilera sina bekymmer och rädslor till 

dem (Brännström et al., 2005). Sjuksköterskor inom medicinsk- och kardiologisk 

avdelning kände en frustration över att enbart vårda den fysiska delen, de ville anta en mer 

holistisk- och patientcentrerad inställning i vården (Kaasalainen et al., 2011; Wotton et al., 

2005). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskans erfarenhet av kunskap 

Resultatet visade att sjuksköterskornas kunskap och förståelsen om den palliativa vården 

och hur man hanterar olika symtom hos patienten var begränsade (Barrett & Connaire, 

2016; Kim & Hwang, 2014), de upplevde själva att deras kunskap om palliativa vårdens 

utformning var reducerad (Stocker et al., 2017). Var man arbetade och vilken utbildning 

man hade spelade roll och fick betydelse (Barrett & Connaire, 2016). Flera studier visade 

att det fanns en kunskapsbrist hos alla parter och för patienten och dennes anhöriga 

skapade detta orealistiska förväntningar (Browne et al., 2014; Brännström et al., 2005; 

Glogowska et al., 2016; Wotton et al., 2005; Ziehm et al., 2016a). Den palliativa vården 

kring patienter med hjärtsvikt visade en komplex bild där flera moment måste falla på plats 

vad gäller kunskap och kommunikation. Vi upplever att dessa två hör samman i vården av 

dessa patienter där graden av kunskap påverkar hur den fortsatta kommunikationen blir. 

  

Det framkom i resultatet att ökade utbildningsinsatser behövdes och sjuksköterskorna 

önskade mer stöd och utbildning i smärtlindring, i synnerhet om patient med palliativa 

behov skulle vårdas på en vanlig vårdavdelning (Wotton et al., 2005). I 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ingår att lindra symtom och begränsa det 

lidande som följer ett sjukdomstillstånd (Svensk Sjuksköterskeförening, 2008; Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Flera av dessa åtgärder gör sjuksköterskan på läkares 

ordination men även på eget initiativ utifrån exempelvis klinikens rekommendationer. I en 

av studierna fanns det protokoll som sjuksköterskan kunde följa vad gäller symtomlindring 

men dessa protokoll var svåra att följa eftersom patienter med hjärtsvikt uppvisade en mer 

komplex sjukdomsbild (Dowding et al., 2008) och sjuksköterskan blev obekväm i sin 

annars bekväma roll (Kaasalainen et al., 2011). Resultatet visade att 93 procent av 

sjuksköterskorna ansåg att tilläggsbehandling till ordinarie smärtlindring var det bästa men 

även att kronisk smärta skiljer sig från annan typ av smärta (Barett & Connaire, 2016). 

Goodlin et al. (2012) kunde i sin studie visa att patienter med hjärtsvikt upplever smärta på 

en rad olika platser på kroppen som underben, rygg, knän och skuldror. De patienter som 

upplevde bröstsmärta trodde hälften att det var relaterat till hjärtsvikten, däremot smärta 

från andra delar av kroppen kunde patienten inte relatera till sin hjärtsvikt (Goodlin et al., 

2012). Detta visar att ett helhetsgrepp vad gäller smärtbehandling behöver uppnås för att 

urskilja vilken typ av smärta det handlar om och kunna lindra smärta. Phongtankuel, 

Amorpanth och Siegler (2016) skriver att äldre patienter med kroniska sjukdomar såsom 

hjärtsvikt, njursvikt och stroke upplever smärta vilket bidrar till ytterligare 

funktionsnedsättning och minskar deras livskvalitet.  

 

Sjuksköterskor med olika inriktningar inom palliativ vård respektive medicinsk vård hade 

olika åsikter angående patienternas behandling med hjärtmediciner (Wotton et al., 2005). 

Vi ser att det blir en krock mellan dessa båda specialiteter. Det handlar om den palliativa 

vården som inte i grunden har varit specialiserad mot hjärtsvikt och den kardiologiska 

vården som inte har tillräckliga kunskaper om palliativ vård.  

 

Resultatet visade att kombinerade kunskaper i hjärtsviktens patofysiologi och den 

palliativa vårdens filosofi gav en större förståelse i hur man ska tänka kring palliativ vård 

(Kim & Hwang, 2014; Wotton et al., 2005). Vissa undersökningar visade en orsak till att 

riktlinjer och arbetssätt för patienter med hjärtsvikt i ett palliativt skede inte finns 
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tillgängliga kan vara att den palliativa vården har utvecklats från vården för cancerpatienter 

(Socialstyrelsen, 2016; Steinberg et al., 2017). Vi ställer oss frågan om sjuksköterskor med 

specialkunskaper inom palliativ vård inte har tillräcklig kunskap eller erfarenhet av att 

vårda patienter med hjärtsvikt i den palliativa fasen. Trots detta ska palliativ vård erbjudas 

patienter oavsett diagnos (Finn & Malhotra, 2019; Socialstyrelsen, 2016) och 

sjuksköterskor inom palliativ vård ska vara specialiserade på att vårda patienter som 

drabbats av obotlig sjukdom och kunna ge patienten vård i livets slutskede 

(Socialstyrelsen, 2006). Detta bekräftas av Ziehm et al. (2016b) där deltagarna ansåg att 

sjukvårdspersonalen inte besitter tillräcklig kunskap om innehållet eller möjligheter att 

tillhandahålla palliativ vård. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) har 

sjuksköterskan ett personligt ansvar att hålla sig uppdaterad inom forskning för att utveckla 

sin yrkeskompetens. När det kommer till palliativ vård behöver sjuksköterskan fördjupade 

kunskaper för att klara denna uppgift (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Hjärtsviktens prognos är svår att förutsäga på grund av det oförutsägbara 

sjukdomsförloppet och det utgör en svårighet att veta när palliativa åtgärder ska sättas in 

(Ivany & While, 2013; Jaarsma et al., 2009; Howlett et al., 2010; LeMond & Allen, 2011). 

Detta resonemang är som en röd tråd genom resultatet och flera studier beskriver 

sjukdomsförloppet vid hjärtsvikt som ett svingande förlopp med upp och nedgångar i 

patientens funktion och tillstånd. Detta kunde leda till olika problemställningar för 

sjuksköterskorna. Sjukdomsförloppet kunde hindra patienten att förstå allvarligheten i sin 

sjukdom (Ziehm et al. 2016a) eller för sjuksköterskan att se när döden skulle närma sig 

(Brännström et al., 2005) vilket försvårar planeringen av vidare vård, när det palliativa 

teamet ska kopplas in och när palliativ vård ska startas (Dowding et al., 2008; Glogowska 

et al., 2016; Kaasalainen et al., 2011; Ziehm et al., 2016a). Sjuksköterskor inom palliativ 

ansåg att den palliativa vården inte heller var anpassad till patienter med hjärtsvikt då de 

inte såg de fallgropar som fanns med svingande sjukdomsförlopp (Johnson et al., 2012). 

Redan när patienten insjuknar i hjärtsvikt är rekommendationen att förklara hjärtsviktens 

terminologi, behandling, diagnos och prognos på ett öppet och ärligt sätt (National Institute 

for Health and Clinical Excellence, 2018; Ponikowski et al., 2016). Att tidigt introducera 

patient och anhöriga i grundläggande kunskaper vad gäller hjärtsviktens alla olika delar 

skapar förutsättningar för att lättare kunna hantera de utmaningar som kommer senare i 

sjukdoms- och vårdförlopp. 

Sjuksköterskans erfarenhet av kommunikation 

Enligt Ecarnot et al. (2018) ville inte sjuksköterskorna i en tidig fas oroa patienten och 

undvek därför att samtala kring EOL-vård. Det visar sig i vårt resultat att kommunikation 

till patient och anhöriga inte fullt ut fungerar. Det fanns en uppfattning från 

sjuksköterskornas håll att läkarna inte klargjorde för patienten om den allvarliga prognosen 

och progressen av sjukdomen (Brännström et al., 2005; Wotton et al., 2005; Ziehm et al., 

2016a) och att sjuksköterskan i och med detta undviker att ta upp ämnet (Brännström et al., 

2005). 

 

Kommunikation och relation till patient och anhöriga är en av de fyra hörnstenar som ingår 

i vård av palliativ patient (Lundh-Hagelin et al., 2013) och ska underlätta för alla parter i 

ett fortsatt vårdförlopp. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde kommunikationen 

som skedde i patientens hem som betydelsefull (Brännström et al., 2005; Hoekstra et al., 

2010; Stocker et al., 2017) och de kände en motivation att delge information trots att de 

begränsades av tiden de kunde vara hos patienten (Browne et al., 2014). Individuellt 

anpassat och återkommande samtal var det bästa sättet att nå fram till patienten (Browne et 

al., 2014; Green et al., 2011). 
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Resultatet i vår studie visar att kommunikation om prognos och EOL-samtal är bristfällig i 

vården av patienter med NYHA III-IV (Brännström et al., 2005; Wotton et al., 2005; 

Ziehm et al., 2016a). I en studie av Hjelmfors et al. (2015) undersöktes hur man 

kommunicerade om prognos och vård i livets slutskede med patienter i NYHA II-III. 

Sjuksköterskor diskuterade hjärtsviktens prognos och EOL-vård i liten utsträckning, de 

samtalar om prognos och vård i livets slutskede när patienten närmar sig livets slut eller 

när hjärtsviktens symtom tilltar. De kan även ta upp prognos för att tydliggöra 

allvarligheten i hjärtsvikt och betydelsen av följsamhet i behandlingen (Hjelmfors et al., 

2015). Detta kan vara en möjlig anledning till att patienten inte är införstådd med 

sjukdomens förlopp. Det verkar som det inte sker en förbättring i kommunikationen om 

prognos och fortsatt vård när patienten försämras till NYHA III-IV vilket bekräftas i vårt 

resultat. 

 

Resultatet visade att en förberedd och välinformerad patient känner sig bättre och är 

mindre ångestfylld (Brännström et al., 2005). Bristande information till patienten om 

sjukdomens progress och hur kort tid som är kvar öppnar upp för en ökad osäkerhet i hur 

framtiden ska se ut (Brännström et al., 2005; Wotton et al., 2005; Ziehm et al., 2016a). 

Harding et al. (2008) fann att patienter och anhöriga inte hade diskuterat med 

sjukvårdspersonalen om vad de kan förvänta sig av hjärtsviktens sjukdomsförlopp eller hur 

de ville ha det i livets slutskede. Detta bidrog till att patienten kände ångest över sin 

situation (Harding et al., 2008). Det yttersta målet för sjuksköterskan är att patienten ska 

vara väl informerad om sin situation men att sjukdomsförloppet med upp och nedgång i 

patientens tillstånd omöjliggör detta (Ziehm et al., 2016a). Detta bekräftas av Harding et al. 

(2008) som också fann att sjuksköterskorna uppfattade att informationen till patienterna är 

bristfällig. Enligt Ziehm et al. (2016b) så är bristen på informationen till patient och 

anhöriga en barriär för palliativ vård för patienter med hjärtsvikt. Sjukvårdspersonalen 

uppfattade det svingande sjukdomsförloppet som en bidragande orsak till att informationen 

om prognos och framtid var bristfällig.  

 

Ett annat område inom kommunikation som brister är kommunikationen med teamet. En 

bristfällig kommunikation med teamet ansåg sjuksköterskorna utgöra negativa 

konsekvenser när det kom till att hitta rätt nivå på behandling och vård (Glogowska et al., 

2016; Wotton et al., 2005). Boscart et al. (2017) visar att en stark interprofessionell 

kommunikation och dokumentation är en viktig grund inom god hjärtsviktsvård. Starkare 

kommunikation leder till att sjukvårdspersonal värderar varandras bidrag och roller i större 

utsträckning. Vikten av ett bra och uppmuntrande ledarskap sågs som nödvändigt för att nå 

de övergripande målen till att utföra bättre hjärtsviktsvård. Boscart et al. (2017) beskriver 

en bra kommunikation inom teamet, till skillnad från Glogowska et al. (2016) och Wotton 

et al. (2005) där sjuksköterskorna upplevde att de deltog i ett icke fungerande team. Enligt 

Carlström et al. (2013) krävs det för att uppnå ett bra teamarbete att målet för teamet är 

tydligt och att det finns ett gott arbetsklimat. Det kräver också att teamet har en hög 

kommunikativ nivå, det ligger till grund för den process som teamet arbetar utifrån. 

Sjuksköterskans erfarenhet av samarbete 

Vårt resultat visar att sjuksköterskor tycker att olika professioner tillför värdefull expertis 

och som ser till den totala situation som patienten befinner sig i (Kaasalainen et al., 2011). 

Det fanns även en uppfattning om att flera professioner bidrog till att det blev rörigt i 

kommunikation och interaktion mellan olika team (Wotton et al., 2005). Vi ser att vården 

kring patienter med palliativa behov har fördelar av flera professioner som samarbetar och 

bidrar till att optimera livskvalitén. Enligt Johnson et al. (2012) tyckte sjuksköterskor att 
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multidisciplinärt team var en nyckel till att utföra lämplig vård. Enligt rekommendation 

från Ponikowski et al. (2016) bör patienter med hjärtsvikt vara inskrivna i ett 

multidisciplinärt vårdprogram för att reducera antalet sjukhusvistelser och förbättra 

mortalitet. Även förbättra alla aspekter av patientens behov som att optimera medicinsk 

behandling och få tillgång till psykosocialt stöd. För att kunna lyckas med detta krävs ett 

tätt samarbete mellan de olika yrkeskategorierna inom den kardiologiska vården och andra 

experter som dietister, farmaceuter, fysioterapeuter och palliativa vårdgivare. 

 

I Wotton et al. (2005) så beskrivs samarbeten mellan olika team och professioner som 

mindre bra. Även i studien av Harding et al. (2008) påvisas brister i team-samarbetet, där 

tidsbristen beskrivs som en orsak till att det kardiologiska teamet i deras studie inte kunde 

diskutera komplexa frågor. I tillägg var det också otydlighet kring vad som diskuterats 

tidigare angående patienterna, och deltagarna i studien föreslog att det behövde bli ett 

bättre samarbete mellan teamen. Boscart et al. (2017) bekräftar resultatet från Kaasalainen 

et al. (2011) och Johnson et al. (2012) om att multidisciplinära team och olika professioner 

bidrar med värdefull expertis och möjliggör en lämplig vård. Alla deltagare värderade den 

stärkta kommunikationen bland team-medlemmarna och insåg att informationsutbyte är 

fördelaktigt och gynnar patienten med hjärtsvikt. Deltagarna upptäckte en uppskattning 

inför vad varje person tillför för att uppnå ett välfungerande team (Boscart et al., 2017). 

Metoddiskussion 

Design 

En litteraturöversikt valdes som metod för att besvara problemformulering och syfte. En 

litteraturöversikt är fördelaktigt att genomföra när man vill beskriva det aktuella 

kunskapsläget inom ett ämne (Forsberg & Wengström, 2015) och sammanställa andras 

forskningsresultat för att besvara en specifik fråga (Kristensson, 2014). Vi ser detta som en 

styrka för studien med tanke på val av ämne. Målet är att den nya kunskapen och dess 

slutsatser ska kunna användas i den direkta vården men även inspirera till vidare 

omvårdnadsforskning (Kristensson, 2014). Avsikten var till en början att genomföra en 

kvalitativ empirisk studie, med intervjuer för att fånga sjuksköterskans beskrivna 

upplevelser kring ett fenomen (Polit & Beck, 2017) men logistik- och geografiska hinder 

för författarna skulle försvåra genomförande av en empirisk ansats 

Urval 

Alla artiklar som inkluderades är originalartiklar för att undvika material från sekundära 

källor och genomförda studier har både kvalitativ- och kvantitativ ansats (Polit & Beck, 

2017). Eftersom författarna inte kunnat sitta tillsammans har valet av artiklar i första 

uttagningen gjorts av var och en. Tydliga inklusions- och exklusionskriterier underlättar 

detta arbete och tydlig beskrivning hur urvalet har skett ökar tillförlitligheten och 

reproducerbarheten av studien (Polit & Beck, 2017). Valet att exkludera artiklar som 

handlade om LVAD och ICD gjordes för att det insamlade materialet inte skulle bli alltför 

omfattande. Möjligheten finns att vi missat väsentligt material genom att tidigt välja bort 

artiklar som handlar om LVAD och ICD och därmed begränsat utfallet i resultatet. Vi är 

medvetna om att diskussionen kring sjuksköterskans upplevelser förs om hjärtsvikt och 

ICD i någon av de artiklar som inkluderats i studien men att det primärt inte skulle belysas 

i denna litteraturöversikt. 

Datainsamling 

Specifika sökord används för att systematiskt kunna genomföra avancerade sökningar i 

databaserna PubMed och Cinahl Complete. Genom att gruppera och kombinera olika 
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sökord ökar möjligheten till att ringa in syftet till studien (Polit & Beck, 2017). Ett 

definierat syfte hjälper till att begränsa innehållet i litteraturöversikten, en alltför vid 

problemformulering och syfte leder till att insamlat material blir för stort och svårt att 

hantera (Kristensson, 2014). Författarna till denna litteraturöversikt fick råd och hjälp via 

Sophiahemmet Högskolas bibliotekarie att kombinera de olika sökorden (Forsberg & 

Wengström, 2015). Multidisciplinärt team som sökord finns beskrivet i litteraturen och vi 

har inte lagt så stor vikt vid dess betydelse. Vi menar att det är samarbete mellan olika 

professioner och discipliner. Val av annat sökord exempelvis interprofessionellt skulle 

kunna ha gett ett annat sökutslag men vårt syfte hade sjuksköterskans samarbete i fokus. 

Diskussioner fördes kring varje artikel och flera lästes igen för att säkerställa inkludering i 

litteraturöversikten. Noggrann kännedom av den tillgängliga litteraturen krävs och en 

strävan att bli expert på sitt område (Polit & Beck, 2017). Det fanns lite artiklar som enbart 

hade sjuksköterskan som urvalsgrupp däremot flera artiklar där andra professioner inom 

vården var representerade. Det hade varit önskvärt att inkludera artiklar där enbart 

sjuksköterskors upplevelser framkom. Detta hade blivit en alltför stor begränsning i urvalet 

och inte kunnat ge en tillräckligt stor mättnad i materialet. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades i studien. Att belysa erfarenheter och attityder kan i första 

hand förknippas med kvalitativa studier men flera studier mäter även detta med 

kvantitativa metoder. En mix av de båda metoderna i denna studie kan vara en fördel och 

möjligheten finns att kunna belysa frågeställningen ur flera perspektiv (Polit & Beck, 

2017). En systematisk kvalitetsgranskning av varje artikel vad gäller syfte, 

frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys och slutliga tolkning ger urvalet en 

tyngd (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Söktiden från början var 2008–2019 och utökades senare till 2005–2007 för att utöka 

materialet. Samma sökord användes som vid tidigare sökningar. Detta för att kunna uppnå 

de 15 rekommenderade artiklar som var tänkt att inkluderas. Det fanns ett antal artiklar 

som först inkluderades och även blev kvalitetsgranskade men i ett senare skede av 

datainsamlingen exkluderades. Anledningen till detta var att studierna inte tillräckligt nog 

beskrev sjuksköterskans erfarenheter, läkarnas åsikter var överrepresenterade eller att 

resultatet inte besvarade vårt syfte. Det fördes en diskussion om detta med tanke på att 

hålla sig till så pass ny forskning som möjligt och samtidigt anpassa sig efter 

rekommendationerna från Sophiahemmet Högskola om inkluderade artiklar. Författarna 

anser att de noggrant gått igenom varje sökning mellan 2008–2019 och inte missat någon 

viktig artikel. En ytterligare genomgång av sökorden och även adderande av nya sökord 

kunde varit ett alternativ som gett en mättnad i datainsamlingen. De två artiklar som var 

publicerade mellan 2005–2007 ansågs efter genomläsning och granskning möjliga att 

inkludera på grund av att de svarade på syftet, hade hög kvalitet och stärkte fynden till 

studien. Forsberg och Wengström (2015) menar att klinisk forskning är en färskvara och 

ny forskning blir snabbt för gammal. Författarna i denna studie ställde sig frågande till 

varför nyare forskning inte fanns tillgänglig i större utsträckning eller om de inte lyckats 

inhämta den. Att inte kunna presentera mer yngre forskning i en studie kan ses som en 

svaghet. En möjlig lösning kan ha varit att utöka sökningarna i andra databaser, dock 

återfanns stor del av artiklarna i både Cinahl Complete och PubMed, vilket sågs som en 

indikation om att det inte kunde inhämtas fler artiklar i andra databaser. Styrkan i att 

inkludera äldre artiklar visar att ämnet var lika aktuellt då som nu och att senare forskning 

bekräftar tidigare forskning. 

 

I resultatet framkommer kommunikation som ett betydande tema. Detta var något som vi 

inte förutsåg när vi genomförde sökningar i databaserna. I efterhand kan vi fundera över 
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hur sökresultatet blivit om vi lagt till sökordet kommunikation. Vårt syfte var inte att 

studera hur sjuksköterskan kommunicerar och därför ansåg vi att kommunikation inte 

heller var ett lämpligt sökord, utifrån det valda syftet. 

Dataanalys 

Båda författarna kvalitetsgranskade artiklarna som inkluderades, och bedömde dess 

kvalitativa nivå vilket ses som en styrka med studien. Granskningen av artiklar som väljs 

ut ska bedömas ha en hög kvalitet för att ingå i litteraturöversikten (Kristensson, 2014). Att 

stegvis granska artiklarnas kvalitet ökar trovärdigheten i ett kommande resultat. Hänsyn 

måste tas till vilken typ av studier som är gjord. Den kvantitativa studiens validitet och den 

kvalitativa studiens trovärdighet (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2017). Författarna har 

tillsammans tolkat resultaten av studier med kvantitativ ansats, vilket ses som en styrka. 

Fyra artiklar med medel kvalitet och en med låg kvalitet inkluderades. Detta för att de 

svarade på syftet och ansågs kunna tillföra och ge en breddad bild av resultatet. 

Svårigheten med att kunna inkludera rekommenderade 15 artiklar och dessutom med hög 

kvalitet fanns. Valet att välja artiklar med lägre kvalitet kan ses som en svaghet i studien. 

 

Analysförfarande vid litteraturöversikt beskriver ett mönster där insamlat material ska 

sammanställas och detta görs efter att varje artikel lästes flera gånger, dess innehåll och 

innebörd skrivits ner (Kristensson, 2014). Detta gjorde författarna på varsitt håll för att 

sedan diskutera de olika fynden, vilket ses som en styrka att två personer genomförde 

detta. Analysarbetet och syntesen innebär att dela upp materialet och sätta ihop det till en 

ny helhet (Forsberg & Wengström, 2015). I analysen framkom fyra kategorier med 

tillhörande underkategorier. Innehållet i de olika underkategorierna var emellanåt svårt att 

sortera in under respektive kategori, de liknade varandra rent innehållsmässigt och skulle 

kunna placeras i två olika kategorier. 

Slutsats 

Resultatet presenterar betydelsen av sjuksköterskans kunskaper om hjärtsvikt och palliativ 

vård som en grund för att kunna ge patienten en god vård. Detta öppnar upp för en 

fungerande kommunikation med såväl patient, anhörig och olika professioner i teamen. 

Samarbete i multidisciplinära team förutsätter en respekt för varandras kunskapsområden 

men även förmåga till att kommunicera kring vad som är bäst för den enskilda patienten 

och dennes anhöriga. I vården av patienter med hjärtsvikt och i ett palliativt behov är flera 

vårdande instanser inkopplade, ansvarsområden och logistik måste fungera för att 

underlätta vårdförloppet. 

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet i denna litteraturöversikt kan bidra till att öka förståelsen för sjuksköterskans roll 

i teamet. Hur varje enskild professions kunskap och erfarenheter har stor betydelse i hur 

vården utformas kring patienten. Goda och väl underbyggda kunskaper i ämnet är 

gynnsamt för att uppnå en god kommunikation, såväl med patient som professioner 

sinsemellan. Vidare forskning att genomföra intervjuer med sjuksköterskor skulle kunna 

bredda kunskapen i ämnet och en ökad förståelse för patientens totala livssituation. 
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och 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 kontrollgrupp. 

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. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 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. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 
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      BILAGA B 

Artikelmatris 

Författare 
År  
Land  

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet/ 

Typ 

Barrett, M., & 

Connaire, K. 
2016 
Irland 

A palliative care 

approach in heart 

failure: knowledge and 
attitudes of cardiac 

nurses 

Syfte var att undersöka 

kunskap och attityd hos 

kardiologisk sjuksköterska 

vad gäller palliativt 

omhändertagande vid vård 

av patienter med hjärtsvikt. 

En deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Bekvämlighets urval av alla registrerade 

sjuksköterskor inom kardiologi på tre 

universitetssjukhus. Två validerade 

frågeformulär, Palliative Care Quiz for 

Nursing (PCQN) och The Frommelt Attitude 

Towards Care of the Dying (FATCOD). 

PCQN hade ett test om kunskapen hos 

sjuksköterskorna, där frågorna besvarades 

med sant/falskt/vet ej. Analysen gjordes 

genom statistiska metoder. 

N=76  
(26) 

Resultatet visar att 16 procent av 

sjuksköterskorna inte fått utbildning i ämnet död 

och döende, sju procent uppgav att de hade 

ingen erfarenhet av detta. Ökad kunskap och 

positiv attityd skapar en gynnsam grund till att 

vårda döende patienter. Sjuksköterskor med 

högre utbildning skattade högre poäng. Trots 

liten kunskap om palliativ vård var 

sjuksköterskor positiva till att vårda döende 

patienter. 

I/P 

Browne, S., 

Macdonald, S., 

May, C. R., 

Macleod, U., & 

Mair, F. S. 
2014 
Skottland 

Patient, carer and 

professional 

perspectives on barriers 

and facilitators to 

quality care in advanced 

heart failure 

Syftet var att undersöka 

patienter, anhöriga och olika 

professioners perspektiv på 

behandling av avancerad 

hjärtsvikt. Barriärer och 

hjälpmedel för att förbättra 

vården. 

Kvalitativ studie, ändamålsenligt urval. 

Semistrukturerad intervju i två omgångar 

med patienter med hjärtsvikt (NYHA III-

IV), anhöriga och personal. Materialet 

insamlat i två faser. Personalen deltog i 

fokusgrupper och intervju i första fasen. 

N=115 Studien visade på fyra nyckelproblem: brist på 

kunskap och förståelse, svårigheter med 

planering och bristande kontinuitet samt åtkomst 

till sjukvård och social support. 

Sjuksköterskorna hänvisade till tidsbrist och 

menade att patienterna inte förstår allvaret i 

diagnosen utan de är mer lättade över att det inte 

är cancer. 

II/K 

Brännström, M., 

Brulin, C., 

Norberg, A., 

Boman, K., & 

Strandberg, G. 
2005 
Sverige  

Being a palliative nurse 

for persons with severe 

congestive heart failure 

in advanced homecare 

Syftet var att belysa 

betydelsen av att vara en 

palliativ sjuksköterska för 

personer med allvarlig 

hjärtsvikt i den avancerade 

hemsjukvården. 

Kvalitativ, fenomenologisk-hermeneutisk 

metod. Intervju med sjuksköterskor som 

arbetade på en avancerad hemsjukvårds-

enhet, som bland annat innefattas av 43 

personer med allvarlig hjärtsvikt i NYHA 

III-IV, med 24h/dygnet bemanning och 

tvärdisciplinär kompetens. Analysen 

genomfördes med kvalitativt 

förhållningssätt.  

N=11 Att vara en palliativ sjuksköterska innebär att 

vara fast rotad och följa den palliativa vårdens 

kultur, vara anpassningsbar till patientens 

önskemål och sätt att leva. Underlätta för 

patienterna i vardagen, trots svår sjukdom. Att 

vara i denna positionen sågs både som svårt och 

utmanande men överlag positivt. De upplevde 

en kluvenhet när värderingarna av palliativ vård 

kolliderar med sjuksköterskornas uppfattning 

om vad som är det bästa för patienter med 

avancerad hjärtsvikt. 

I/K 



 

 

 

III 

Dowding, D., 

Spilsbury, K., 

Thompson, C., 

Brownlow, R., 

& Pattenden, J. 
2008 
England 

The decision making of 

heart failure specialist 

nurses in clinical 

practice 

Syftet med studien var att 

undersöka beslutsprocessen 

kring läkemedelsbehandling 

och palliativ vård av 

patienter med hjärtsvikt.  

Kvalitativ studie med ändamålsenligt urval. 

Semistrukturerade djupintervjuer med 12 

sjuksköterskor, sex av dessa sjuksköterskor 

deltog även i icke-deltagande observationer 

när de hade mottagningsbesök. Studien 

undersöker olika typer av beslutstagande 

hjärtsviktssjuksköterskor tar och processen 

de använder sig av för att ta dessa beslut, 

utfört i realtid, kring patienter med hjärtsvikt 

NYHA II-IV.  

N=12 Två områden kring sjuksköterskornas 

beslutsfattning identifierades, farmakologisk 

hantering och att hantera den palliativa fasen av 

patienternas tillstånd. Den farmakologiska delen 

handlade om risker/vinster med titrering av 

medicinering och i den palliativa delen förlitade 

sig sjuksköterskorna på support från andra 

yrkesgrupper inom vården gällande att ta beslut 

om patientens palliativa vårdbehov. Palliativ 

vård diskuterades men det framkom inte i 

observationerna. 

I/K 

Glogowska, M., 

Simmonds, R., 

McLacblan, S., 

Cramer, H., 

Sanders, T., 

Johnson, R.,... 

Purdy, S. 
2015 
England 

Managing patients with 

heart failure: A 

qualitative study of 

multidisciplinary teams 

with specialist heart 

failure nurses 

Syftet var att utforska 

uppfattningar och 

erfarenheter hos personal 

som arbetar i 

multidisciplinärt team där 

hjärtsviktssjuksköterska 

ingår. 

Kvalitativ, deskriptiv studie, 

semistrukturerade intervjuer med läkare och 

sjuksköterskor (10 stycken) vid tre olika 

sjukhus i England. På grund av detta 

kontrollerades ej datamättnaden vid 

insamlingen av urvalet. Personalen som 

vårdade patienter med hjärtsvikt som ingick i 

en större multicenter etnografisk studie 

HoldFAST, intervjuades. Ändamålsenligt 

urval.  

N=24 Kommunikation med patient och inom teamet 

ansågs som en utmaning. Sjuksköterskorna såg 

det som nödvändigt att balansera 

undervisningen och individanpassa 

informationen till varje patients förmåga. En 

sjuksköterska påpekade att komorbiditet kan 

påverka behandlingen vid hjärtsvikt och därför 

behövde de få tillgång till andras expertis 

inkluderat allmänläkaren och kardiologen.  

II/K 

Glogowska, M., 

Simmond, R., 

McLachlan, S., 

Cramer, H., 

Sanders, T., 

Johnson, R.,… 

Purdy, S. 
2016 
England 

“Sometimes we can’t fix 

things”: a qualitative 

study of health care 
professionals’ 

perceptions of end of 

life care for patients 

with heart failure 

Syftet var att undersöka 

uppfattning och upplevelsen 

hos sjukvårdspersonal 

(läkare och sjuksköterskor) 

som arbetar med 

hjärtsviktspatienter i 

palliativ fas (end-of-life). 

Kvalitativ studie, Grounded Theory design, 

ändamålsenligt urval. Djupintervju med 

läkare och hjärtsviktssjuksköterskor på tre 

sjukhus i England.   

N=24 Sjuksköterskorna noterade att några patienter 

aldrig accepterade att de närmade sig döden och 

inte redo att ha den konversationen. 

Sjuksköterskor ville inte skrämma eller oroa i 

onödan med samtalet, samtidigt som patienten 

förtjänar att veta sanningen. Det fanns dålig 

kommunikation mellan personal och patient. 

Det rekommenderas att samarbetet mellan 

hjärtsviktsteam och palliativt team förbättras.  

I/K 

Green, E., 

Gardiner, C., 

Gott, M., & 

Ingleton, C. 
2011 

Exploring the extent of 

communication 

surrounding transitions 

to palliative care in heart 

failure: the perspective 

Syftet var att undersöka 

sjukvårdspersonalens 

perspektiv av övergång till 

palliativ vård för patienter 

med hjärtsvikt. 

Kvalitativ design. Sjukvårdspersonal 

bestående av åtta sjuksköterskor och 16 

läkare, inom olika specialiseringar från två 

olika städer med demografisk skillnad deltog 

i totalt tre fokusgrupper. Ändamålsenlig 

N=24  Sjuksköterskan ansågs ha bäst position att prata 

med patienten i känsliga frågor, vid övergång till 

palliativ vård upplevdes det som att 

kardiologens arbete avslutades medan de 

palliativa läkarna menade att en integrerad vård 

I/K 



 

 

 

IV 

England of health care 

professionals 
urvalsmetod användes, och inkludera bägge 

kön, läkare och sjuksköterskor inom 

kardiologi, palliativ vård och äldrevården 

deltog. Även enskilda intervjuer med sju 

deltagarna genomfördes. 

fortsatt skulle ske, palliativ vård fördröjdes på 

grund av kardiologernas fokus på aktiv 

behandling. 

Hoekstra, T., 

Lesman-Leegte, 

I., van der Wal, 

M., Luttik, M. 

L., & Jaarsma, 

T. 
2010 
Nederländerna 

Nurse-led interventions 

in heart failure care: 

Patient and nurse 

perspectives  

Syftet var att beskriva 

patienters och 

sjuksköterskors perspektiv 

på tillhandahållen vård i två 

olika interventionsgrupper.  

Sjuksköterskor och patienter (varav 45 

procent av dem hade NYHA II-IV) som 

deltog i denna studie hade tidigare deltagit i 

en annan multicenterstudie, som forskade 

om effekten av utbildning och konsultation 

inom hjärtsvikt. En grupp mottog vanlig 

uppföljning och en grupp med intensivare 

uppföljning exempelvis flera besök från 

hjärtsvikts-sjuksköterskan, råd från dietist 

och fysioterapeut, möjlighet att nå en 

hjärtsviktssjuksköterska 24 h/dygn. I slutet 

av studien fick de en enkät att fylla i om hur 

belåtna de var med vården (patienter) eller 

att ge vård (sjuksköterskan svarade på enkät 

om de patienter de vårdat i slutet av 

vårdtiden). 442 av totalt 511 patienter 

svarade på enkäten. 32 sjuksköterskor 

svarade på 336 enkäter om de 511 patienter 

som deltagit. 

N=442 

(69) 

patienter, 

N=32 

sjuksköters

kor svarade 

på 336 

enkäter 

Merparten, 70 procent, av sjuksköterskorna 

ansåg att den vanliga uppföljningen var 

tillräcklig medan 20 procent inte tyckte det. 10 

procent tyckte den var för intensiv. 

Sjuksköterskorna (87 procent) tyckte att de 

uppnådde både medicinska- och utbildningsmål 

i gruppen med “intensiv support”. 

Sjuksköterskorna (37 procent) tyckte att 

hembesök gav en större förståelse för patientens 

totala situation. 

II/RCT 

Johnson, M., 

MacCallum, A., 

Butler, J., 

Rogers, A., 

Sam, E., Fuller, 

A., & Beattie, J. 

M. 
2012 
England 

Heart failure specialist 

nurses’ use of palliative 

care services: a 

comparison of surveys 

across England in 2005 

and 2010 

Syftet var att beskriva 

hjärtsviktssjuksköterskans 

inställning gentemot 

palliativ vård: en jämförelse 

av studier i England 2005 

och 2010. 

Retroperspektiv. Ett frågeformulär blev 

distribuerat till specialiserade 

hjärtsviktssjuksköterskor i England, 

koordinerat genom regionala kardiologiska 

nätverk. De flesta var anställda 

kommunalt/landsting Frågeformulär 

genomfördes 2005 och 2010. I 2010 gjordes 

en komplettering med frågan om graden av 

erfarenhet i professionen att arbeta med 

hjärtsvikt och palliativ vård. Analysen 

gjordes genom statistiska metoder. 

2005 
N=152 
2010 
N=174 

Sjuksköterskorna var överens om att remittera 

patienten till palliativ specialistvård gynnar 

patienten, det skedde en ökning mellan de olika 

mättillfällena. 2010-studien visar att 83 

procent använde sig av generell palliativ vård 

till patienter med hjärtsvikt. Tre olika instrument 

som användes vid EOL var bland annat LCP, 

inte lika frekvent vid patienter med hjärtsvikt. 

Många ansåg att multidisciplinära team var en 

nyckel till lämplig EOL med betoning på att 

olika discipliner bidrar med värdefull expertis. 

III/R 



 

 

 

V 

Kaasalainen, S., 

Strachan, P. H., 

Brazil, K., 

Marshall, 

D., Willison, K., 

Dolovich, L.,... 

Demers, C. 
2011 
Kanada 

Managing palliative care 

for adults with advanced 

heart failure 

Syftet med denna studie var 

att undersöka hur 

vårdprocessen upplevdes av 

äldre personer boendes 

hemma, som var döende i 

hjärtsvikt, och deras 

anhörigvårdare och 

vårdpersonal. 

En kvalitativ deskriptiv design användes för 

datainsamling, analys och tolkning. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes 

med åtta patienter, 10 anhöriga, 11 

sjuksköterskor, tre läkare, tre farmaceuter 

som var involverade i palliativ vård av 

patienter med hjärtsvikt. Ändamålsenligt 

urval och snöbollsurval. Analysprocessen 

gjordes med innehållsanalys.  

N=35 Sjuksköterskorna berättade att en del patienter 

inte såg sig som palliativa, de kan ta det som en 

dödsdom om frågan tas upp, familjemedlemmar 

ville inte höra på samtal om palliativ vård, 

personer med hjärtsvikt behöver ett 

multidisciplinärt team runt sig, att smärtan är 

annorlunda än hos cancerpatienter. 

I/K 

Kim, S., & 

Hwang, J. W 
2014 
Sydkorea 

Palliative care for those 

with heart failure: 

Nurses’ knowledge, 

attitude, and 

preparedness to practice 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors kunskap om 

palliativ vård, attityder 

kring vården runt den 

döende, hantera död, och 

beredskap att utöva palliativ 

vård för dom med hjärtsvikt 

samt att evaluera 

påverkbara faktorer på 

beredskap till att utöva 

palliativ vård. 

Deskriptiv tvärsnittsstudie. Sjuksköterskor 

som arbetar på kardiologisk avdelning på två 

sjukhus i Seoul, inkluderades. Power analys 

för att få fram urvalsstorleken. 

Datainsamling via enkäten Palliative Care 

Quiz for Nursing användes samt Death 

Attitude Profile för att mäta attityder 

gentemot död. Analysen gjordes genom 

statistiska metoder. 

N=90 Kunskap om palliativ vård var låg, på 48 

procent, och bara 30 procent av 

sjuksköterskorna kunde svara korrekt angående 

symtomhantering vid palliativ vård. Kunskapen 

om palliativ vård skiljde sig bland 

sjuksköterskorna utifrån utbildningsnivån, 

attityd och copingstrategier. 

II/P 

Stocker, R., 

Close, H., 

Hancock, H., & 

Hungin, A. P. S. 
2017 
England 

Should heart failure be 

regarded as a terminal 

illness requiring 

palliative care? A study 

of heart failure patients’, 

carers’ and clinicians’ 
understanding of heart 

failure prognosis and its 

management 

Syftet var att utforska 

erfarenheten hos patient, 

anhörig och personal av att 

ge eller motta en prognos 

och avancerad palliativ 

vårdplan för patienter med 

hjärtsvikt. 

Kvalitativ longitudinell, konstruktiv 

Grundad Teori design, semi strukturerade 

intervjuer och observationer. Studien bestod 

av 14 sjuksköterskor som arbetar med 

hjärtsviktspatienter, 13 patienter och 10 

anhöriga knutna till en hjärtsviktsklinik i 

England. Datainsamling via djupintervju, 

patienter och anhöriga intervjuades en gång 

till efter sex månader för att upptäcka ny 

information. Inkludering avslutades vid nådd 

mättnad av data. Data blev kodad och 

kategoriserad. 

N=37 Sjuksköterskor kände en frustration över det 

osäkra förlopp diagnosen hjärtsvikt innebär, vad 

gäller planering. Andra markerade behovet för 

att framföra problembaserad individualiserad 

vård men kände sig ibland tillbakahållen i brist 

på multidisciplinär avancerad palliativ vård 

planering (Advanced palliative care planning). 

Patienterna saknade samtal om prognos. 

I/K 



 

 

 

VI 

Wotton, K., 

Borbasi, S., & 

Redden, M. 
2005 
Australien 

When all else has failed 

nurses’ perception of 

factors influencing 

palliative care for 

patients with end-stage 

heart failure 

Syftet med denna studie var 

att beskriva sjuksköterskors 

uppfattning av faktorer som 

påverkar vård för patienter 

med hjärtsvikt i slutstadiet. 

Kvalitativ deskriptiv explorativ studie. 

Bestod av sjuksköterskor på sjukhus och i 

kommunen, som jobbade inom palliativ, 

medicinsk och kardiologiska enheter. 

Ändamålsenligt urval, semistrukturerade 

intervjuguide och analys av materialet efter 

kvalitativa metoder. 

N=17 Enligt de deltagande sjuksköterskorna 

dominerades vården för dessa patienter av fokus 

på symtomhantering, optimal farmakologisk 

terapi men med en uppfattning om brist på andra 

aspekter inom palliativ behandling. Svårighet att 

identifiera hjärtsvikt i slutskedet och motvilja 

bland läkarna att diskutera beslut om EOL. 

Involvering av palliativt team var snarare en 

eftertanke än en integrerad komponent av 

vården. Konceptet av ett multidisciplinärt team 

var välkommet. 

I/K 

You, J. J., 

Aleksova, N., 

Ducharme, A., 

Maciver, J., 

Mielniczuk, L., 

Fowler, R. A.,... 

Ross, H. J. 
2017 
Kanada 

Barriers to goals of care 

discussions with patients 

who have advanced 

heart failure: Results of 

a multicenter survey of 

hospital-based 

cardiology clinicians 

Syftet var att identifiera 

hinder till framgångsrik 

vårddiskussion hos patienter 

med hjärtsvikt. 

Kvantitativ multicenterstudie. 

Kardiologsjuksköterskor, assistenter och 

kardiologer vid åtta undervisningssjukhus i 

Kanada. Data insamlades genom ett 

frågeformulär, DECIDE-HF. Analysen 

genomfördes med statistiska metoder. 

N=770 
(254) 

Resultatet visar att läkare, sjuksköterskor 

upplevde det största hindret till “goal of care”-

samtal var när familjemedlemmar och patient 

hade brist på förståelse och acceptans om den 

allvarliga prognosen, tillståndets begränsning 

och livsuppehållande behandling. Brist på beslut 

bland familjemedlemmar om målet med vården. 

Olika professioner i teamet hade olika men 

viktiga roller i diskussionen kring vårdens mål. 

I/P 

Ziehm, J., Farin, 

E., Seibel, K., 

Becker, G., & 

Köberich, S. 
2016a 
Tyskland 

Health care 

professionals´ attitudes 

regarding palliative care 

for patients with chronic 

heart failure: an 

interview study 

Syftet var att kartlägga 

sjukvårdspersonalens 

attityder vad gäller palliativ 

vård av patienter med 

hjärtsvikt, identifiera hinder 

och vad som underlättar för 

denna patientgrupp, för att 

utveckla rekommendationer 

för att förbättra vården och 

möjligheten till palliativ 

vård i Tyskland. 

Kvalitativ design, problem centrerade 

intervjuer med 12 sjuksköterskor, 11 

kardiologer och allmänläkare. Intervjuguiden 

innehöll frågor om sjukdomsförloppet, vård 

av hjärtsviktspatienter, erfarenhet om 

palliativ vård för hjärtsviktspatienter och 

palliativ vård bland dessa patienter generellt. 

Mayring´s kvalitativa innehållsanalys 

användes vid analysprocessen i studien. 

N=23 Behovet av palliativ vård för patienter med 

hjärtsvikt uppfattades som stort. Hinder kunde 

vara liten kunskap om hjärtsvikt och palliativ 

vård bland patient, vårdpersonal och 

allmänheten. Andra hinder var kommunikation, 

tvärprofessionellt samarbete, läkarnas oförmåga 

att acceptera medicinska gränser och prognosen. 

Olika attityder angående lämplig tid för att 

initiera palliativ vård fanns.    

I/K 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 


