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SAMMANFATTNING 

 

Hjärtsvikt är ett livslångt syndrom som drabbar många människor i världen och prognosen är 

dålig. Syndromet är progressivt med successiv försämring, upprepade behov av 

sjukhusinläggning och hög risk för plötslig död. Att leva med hjärtsvikt innebär att hantera 

symtom som både fysiskt och psykiskt kan påverka hälsan, farmakologisk och icke-

farmakologisk behandling, egenvård och sjukhusinläggningar. Att leva med hjärtsvikt medför 

begränsningar i det dagliga livet och kan leda till sänkt livskvalitet. Kontinuerlig uppföljning 

är av stor vikt och bör inrikta sig på ett holistiskt och individualiserat omhändertagande av 

personer med hjärtsvikt och deras närstående. Rekommendationen är att personer med 

hjärtsvikt ska följas upp på hjärtsviktsmottagning som styrs av specialistutbildad 

sjuksköterska för att främja livskvalitet, undvika händelser med försämring av hjärtsvikt och 

undvika återinläggningar.  

 

Syftet var att belysa faktorer som ingår i uppföljningen av personer med hjärtsvikt och hur de 

påverkar deras livskvalitet. 

 

För att besvara syftet valdes litteraturöversikt som metod. Datainsamlingen ledde till totalt 16 

vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats. Databaserna som användes vid datainsamlingen 

var PubMed och CINHAL complete. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades med en 

integrerad analys. 

 

Resultatet av studierna utmynnade i kategorierna utbildningsprogram, uppföljningsprogram 

och telemonitoreringsprogram. I de olika programmen utmynnade olika faktorer som 

undervisning, individualiserad vård, telemonitorering, telefonuppföljning, stödjande 

strategier, egenvårdshantering och hembesök. Kategorin utbildningsprogram bestod av nio 

studier, åtta av studierna visade på en förbättrad livskvalitet. En visade endast på en kortsiktig 

förbättring av hjärtspecifik livskvalitet, interventionen var baserad på grupputbildning. 

Kategorin uppföljningsprogram bestod av fyra studier där tre av studierna visade på förbättrad 

livskvalitet. En studie avvek och visade inte på förbättrad livskvalitet, interventionen bestod 

till stor del av telefonuppföljning. Kategorin telemonitoreringsprogram bestod av tre studier 

och samtliga studier resulterade i förbättrad livskvalitet.  

 

Slutsatsen är att det i uppföljningen ska finnas individanpassade faktorer för att personen ska 

kunna leva med så god livskvalitet som möjligt. 

 

Nyckelord: Hjärtsvikt, livskvalitet, uppföljning, intervention 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Heart failure is a lifelong syndrome that affects many people around the world and has a 

serious prognosis. The syndrome is progressive with a successive impairment, repeated needs 

for hospitalizations and a high risk of sudden death. Living with heart failure means managing 

symptoms that can affect both health physically and psychologically, pharmacologically and 

non-pharmacologically, self-care and hospitalizations. Living with heart failure brings 

limitations in daily life and can lead to lower quality of life. Continuous case management is 

of great importance and should focus on holistic and individualized care of both people with 

heart failure and their relatives. The recommendation is that people with heart failure should 

be followed up at a heart failure clinic controlled by a specialist trained nurse to promote 

quality of life, avoid events with deterioration of heart failure and to avoid re-admission. 

 

The aim was to elucidate factors included in the case management of people with heart failure 

and how they affect their quality of life. 

 

To answer the purpose, a literature review was chosen as method. The data collection led to a 

total of 16 scientific articles with a quantitative approach. The databases used in the data 

collection were PubMed and CINHAL complete. The articles were quality controlled and 

analyzed with an integrated analysis. 

 

The results of the studies resulted in the categories: education programs, case management 

programs and telemonitoring programs. In the programs there were factors such as teaching, 

individualized care, telemonitoring, telephone follow-up, supportive strategies, self-care 

management and home visits. The education program category consisted of nine studies, eight 

of the studies showed an improved quality of life. One showed only a short-term improvement 

in heart-specific quality of life, the intervention was based on group education. The category 

of case management programs consisted of four studies where three of the studies showed 

improved quality of life. One study did not differ and did not show improved quality of life, 

the intervention consisted largely of telephone follow-up. The category of telemonitoring 

programs consisted of three studies and all studies resulted in improved quality of life. 

 

The conclusion is that there should be individualized factors in the case management so that 

the person can live with the best quality of life as possible. 

 

Keywords: Heart failure, quality of life, case management, intervention 
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INLEDNING 

 

Hjärtsvikt är ett vanligt syndrom som innebär att leva med ett kroniskt tillstånd som medför 

olika symtom som dyspné, benödem, viktuppgång och trötthet, som har påverkan på 

livskvaliteten. Livskvalitet handlar om vad som gör livet värt att leva och för många personer 

och deras närstående innebär det en ovisshet att leva med hjärtsvikt. Forskning har resulterat i 

att det trots utveckling inom hjärtsviktsvården fortfarande finns brister i omhändertagandet av 

personer med hjärtsvikt. Det innebär att alla personer inte får den utredning, behandling och 

uppföljning som är rekommenderad. Uppföljning via hjärtsviktsmottagning har visat på 

positiva resultat, färre händelser med försämring av hjärtsvikt, minskat antal återinläggningar 

och en ökad delaktighet i egenvården. För att hjärtsviktsvården ska fungera optimalt är det av 

vikt att den sjuksköterskebaserade uppföljningen är strukturerad med kontinuitet och att 

faktorer som bevarar eller förbättrar livskvalitet används.  

 

 

BAKGRUND 

 

Hjärtsvikt 

 

Epidemiologi och etiologi 

Hjärtsvikt drabbar cirka 26 miljoner människor i världen (Ambrosy et al., 2014) och cirka två 

procent av befolkningen i Sverige (Socialstyrelsen, 2018). Sannolikt har lika stor mängd 

latent hjärtsvikt (Dahlström, 2010). Vid en ålder över 70 år ökar risken att drabbas av 

hjärtsvikt med 10 procent (Ponikowski et al., 2016). På grund av en ökad medellivslängd i 

världen och förbättrade behandlingsstrategier av andra hjärt- och kärlsjukdomar så är 

hjärtsvikt ett syndrom som konstant ökar (Benjamin et al., 2019; Inamdar & Inamdar, 2016). 

Av alla hjärtsjukdomar är hjärtsvikt ett av de vanligaste tillstånden (Murray-Thomas & 

Cowie, 2003). Medelålder för hjärtsvikt är 75 år och kvinnor och män drabbas i ungefär lika 

stor utsträckning men förhållandet mellan män och kvinnor är åldersberoende (Dahlström, 

2010). Hypertoni är vanligaste bakomliggande orsaken till hjärtsvikt hos äldre kvinnor och 

ischemisk hjärtsjukdom bland äldre män (Hudson, Rahme, Behlouli, Sheppard & Pilote, 

2007). Hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom orsakar cirka 75 procent av fallen. Andra 

orsaker till hjärtsvikt kan vara klaffsjukdom, hjärtmuskelsjukdom, diabetes, arytmier och 

lungsjukdomar (Dahlström, 2010). Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF) verkar 

öka samtidigt som befolkningen blir äldre (Benjamin et al., 2019). Ejektionsfraktion (EF) är 

ett mått på den systoliska vänsterkammarfunktionen (Dahlström, 2010). Av alla 

sjukhusinläggningar vid akut hjärtsvikt är cirka 80 procent en försämring av kronisk 

hjärtsvikt, övriga är nytillkommen hjärtsvikt (Jonsson & Ljung Faxén, 2018). 

 

 

Prognos 

Prognosen vid hjärtsvikt är allvarlig på grund av syndromets kroniska och progressiva 

förlopp. Den successiva försämringen leder till hög morbiditet, sänkt livskvalitet, upprepade 

behov av sjukhusinläggningar och polikliniska besök, hög mortalitet och hög risk för plötslig 

död (Shafazand, Schaufelberger, Lappas, Swedberg & Rosengren, 2009; Socialstyrelsen, 

2018). Hjärtsvikt är den vanligaste inläggningsorsaken på sjukhus för personer över 65 år 

(Persson & Eriksson, 2015). Sjukhusinläggningar är förknippade med vilken New York Heart 

Association Functional Classification (NYHA-klassificering) personen befinner sig i 

(Albuquerque et al., 2019). NYHA-klassificering är en funktionsklassificering som ger ett 

subjektivt mått på hjärtsvikten. Svårighetsgraden på hjärtsvikten bedöms utifrån symtom och 
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livskvalitet, och graderas från I till IV. Där I är inga symtom och IV är svår hjärtsvikt med 

symtom i både vila och vid minsta aktivitet (Ponikowski et al., 2016). Under senare år har 

dock prognosen förbättrats och det beror sannolikt på förbättrad läkemedelsbehandling, 

behandling med sviktpacemaker och bättre poliklinisk uppföljning (Socialstyrelsen, 2018). 

Vid sjukhusinläggning är det lika vanligt med hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion 

(HFrEF) som med HFpEF (Benjamin et al., 2019). Ponikowski et al. (2016) beskriver att 

kunna uppskatta prognosen för morbiditet, handikapp och död hjälper personer tillsammans 

med närstående och vårdare att besluta om lämplig typ och tid för behandling och för att 

kunna assistera i planeringen av stödjande insatser. Det finns flera prognostiska markörer 

identifierade för personer med hjärtsvikt men de har kliniska begränsningar och att förutse en 

exakt risk för hjärtsvikt är utmanande (Ponikowski et al., 2016). Dödligheten beräknades år 

2010 till fem procent vid mild hjärtsvikt och vid svår hjärtsvikt beräknades dödligheten till 40 

till 50 procent per år (Dahlström, 2010).  

 

 

Patofysiologi 

Hjärtsvikt innebär otillräcklig hjärtminutvolym för att möta kroppens metabola behov, det vill 

säga hjärtat orkar inte pumpa ut tillräcklig mängd blod för att tillfredsställa kroppens behov 

(Mozzafarian et al., 2016). Hjärtsvikt kan förekomma som akut eller kronisk (Persson & 

Stagmo, 2017). Akut hjärtsvikt är antingen en försämring av en kronisk hjärtsvikt eller debut 

av en ny hjärtsvikt i samband med hjärtinfarkt eller hypertoni (Dahlström, 2010). Kronisk 

hjärtsvikt delas in i tre kategorier utifrån den systoliska vänsterkammarfunktionen som 

bedöms genom ultraljud av hjärtat, ekokardiografi (EKO). Det kliniska måttet på den 

systoliska vänsterkammarfunktionen kallas för ejektionsfraktion (EF). De tre kategorierna 

inom kronisk hjärtsvikt är HFrEF det vill säga hjärtsvikt med sänkt EF under 40 procent, 

hjärtsvikt med medel EF (HFmrEF) det vill säga hjärtsvikt med måttligt sänkt EF mellan 40 

till 49 procent och HFpEF det vill säga hjärtsvikt med bevarad EF över 50 procent. Vid 

nedsatt systolisk funktion är hjärtats pumpförmåga reducerad, tömningsförmågan av blod är 

nedsatt och som följd leder det till minskad hjärtminutvolym. Vid hjärtsvikt med bevarad 

systolisk funktion finns oftast tecken till väggförtjockning av kammaren och att den inte kan 

vidgas optimalt till följd av nedsatt avslappningsförmåga i början av utvidgningen av hjärtat 

(diastole) eller en ökad styvhet i den senare fasen av diastole. Till följd av detta blir 

fyllnadsfasen av blod ofullständigt (Ponikowski et al., 2016). 

 

 

Symtom vid hjärtsvikt 

Enligt Dahlström (2010) skiljer sig symtomen på hjärtsvikt åt från individ till individ och ofta 

uppstår flera symtom samtidigt. Vanligt förekommande symtom är dyspné, benödem, 

viktuppgång, trötthet, svullen buk till exempel på grund av ascites, svullnad om tarmar eller 

svullnad om levern. Andra symtom som kan förekomma är ortopné, palpationer, nedsatt 

kondition och nedsatt allmäntillstånd. Nedsatt aptit, yrsel, synkope, depression, sänkt 

livskvalitet, nedsatt kognitiv förmåga och förvirring kan också förekomma (Dahlström, 2010). 

Män har mindre emotionell ångest än kvinnor (Whitaker-Brown, Woods, Cornelius, Southard 

& Gulati, 2017). Aptitlöshet och uttalad trötthet beror på försämrad näringssituation och 

försämrat blodflöde (Wikström & Wallström, 2009).  

 

 

Utredning 

Noggrann utredning och diagnostisering påverkar personens prognos i ett längre perspektiv. 

Kartläggning av hjärtsvikten och bakomliggande orsak till syndromet är av stor vikt för att 
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orsaken ska kunna behandlas tillsammans med hjärtsvikten. Utredningen brukar inledas med 

att anamnes införskaffas, kontroll av hjärtfrekvens, blodtryck, syremättnad, andningsfrekvens, 

auskultation av lungor och hjärta, viktkontroll och undersökning av ödem. Det förekommer 

ofta avvikande utseende på elektrokardiogram (EKG) och det ska därför ingå i utredningen. 

Arytmier, ischemiska tecken, vänsterkammarhypertrofi, grenblock och atrioventrikulärt block 

(AV-block) kan förekomma. Röntgen av lungor och hjärta ingår för att utesluta 

bakomliggande sjukdomar men även för att titta på hjärtförstoring, lungstas och pleuravätska 

(Ponikowski et al., 2016). Provtagning av N- terminal pro brain natriuretisk peptid (NT-

proBNP) är en hjärtsviktsmarkör som ingår i utredningen. Hormonet som mäts frisätts från 

vänster kammare vid belastning eller uttänjning (Dahlström, 2010). EKO ska utföras på alla 

personer som misstänks ha hjärtsvikt för att få en helhetsbild av hjärtats aktivitet där form, 

storlek, väggrörlighet, pumpförmåga, klaffarnas utseende och funktion, blodflödeshastighet, 

perikardvätska, systolisk samt diastolisk funktion bedöms. Vid utredningen bör det ingå 

blodprovstagning av bland annat hemoglobin med komplett blodstatus och anemiutredning, 

troponiner för att bedöma om det föreligger akut koronart syndrom, C-reaktivt protein (CRP), 

elektrolyter, njurfunktion och leverfunktion (Dahlström, 2010; Ponikowski et al., 2016). 

 

 

Farmakologisk behandling 

Vid hjärtsvikt är det viktigt att den bakomliggande orsaken behandlas i kombination med att 

behandling sätts in för hjärtsvikt. Behandlingen syftar till att förbättra prognosen genom att 

symtomlindra, förbättra livskvalitet samt minska morbiditet och mortalitet (Hagerman, 

2014). Den farmakologiska behandlingen utgår från en basbehandling med 

angiotensinkonverterande enzym-hämmare (ACE-hämmare) eller 

angiotensinreceptorblockerare (ARB), betareceptorblockerare och mineralreceptorantagonist 

(MRA). Diuretika är ett läkemedel som används symtomlindrande genom att reducerar 

fyllnadstrycket och minskar kroppens vätskeöverskott. Den farmakologiska behandlingen 

titreras upp successivt efter tolerans och i samråd med personen. Efter upptitrering men vid 

kvarstående symtom tas ställning till fortsatt behandling (Ponikowski et al., 

2016). Järnbristanemi är vanligt vid hjärtsvikt och behandling med järn har visats vara en god 

symtomlindring samt att det ger ökad prestationsförmåga och förbättrad livskvalitet (Ahmad, 

Arefeh1, Garakyaraghi & Pourmoghadas, 2018). Behandling vid HFpEF har svag 

dokumentation men det anses vara av värde att behandla bakomliggande orsaker och symtom 

(Ponikowski et al., 2016). 

 

 

Icke-farmakologisk behandling 

I den icke-farmakologiska behandlingen ingår livsstilsförändringar och identifiering av 

riskfaktorer samt kirurgi. Livsstilsförändringen ska vara individanpassad och innefatta 

begränsat eller ökat näringsintag, salt -och vätskerestriktion, begränsad alkoholkonsumtion, 

rökavvänjning, sömn, fysisk aktivitet, sexuell aktivitet och vaccination mot influensa och 

pneumoni (Mårtensson, 2012). Individuella träningsprogram bör erbjudas personer med 

hjärtsvikt, antingen enskild eller i grupp (Persson & Wikström, 2014). Fysisk träning 

förbättrar funktionell kapacitet och livskvalitet hos personer med HFpEF (Edelmann et al., 

2011). 

 

Om personer med hjärtsvikt har kvarvarande symtom (NYHA-klass II-IV), EF på mindre än 

35 procent trots adekvat behandling och retledningsrubbningar (bredd ökat QRS-komplex på 

130 millisekunder eller mer) rekommenderas resynkroniseringsbehandling med biventrikulär 

pacing (CRT-P), en så kallad hjärtsviktspacemaker (Ponikowski et al., 2016). 
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Resynkroniseringsbehandling visar på förbättrad livskvalitet, minskad mortalitet och färre 

symtom (Cleland et al., 2005). Denna typ av pacemaker kan kombineras med en implanterbar 

defibrillator (Implantable Cardioverter Defibrillator, ICD). ICD minskar plötslig död hos 

personer med symtomatisk hjärtsvikt (NYHA klass II-IV) och EF på mindre än 35 procent 

(Ponikowski et al., 2016; Socialstyrelsen, 2018). Vid svår hjärtsvikt där behandlingen inte är 

adekvat kan mekaniskt cirkulationsstöd (MCS) och hjärttransplantation övervägas 

(Ponikowski et al., 2016). Palliativ vård är en del av hjärtsviktsbehandlingen och syftar till att 

förbättra livskvaliteten för både personer som lever med hjärtsvikt och deras närstående. Tidig 

identifiering, korrekt bedömning och behandling av fysiskt, psykiskt, socialt eller andligt 

lidande är av fördel (World Health Organization [WHO], 2016). Palliativ vård bör så fort ett 

behov uppstår implementeras i vårdkedjan. En integrerad modell med både hjärtsviktsvård 

och palliativ vård där ett teamarbete mellan professionerna utförs i en tidig fas 

rekommenderas för att förbättra symtomlindring, minska lidande och förbättra eller bevara 

livskvalitet när tillståndet inte längre går att bota (Gibbs, McCoy, Gibbs, Rogers & 

Addington-Hall, 2002). 

 

Egenvård ingår i den icke-farmakologiska behandlingen och är en stor del av behandlingen. 

Att utföra egenvård är viktigt för att minska mortalitet, morbiditet och för att förbättra 

livskvalitet (Park, Schopfer, Zhang, Shen & Whooley, 2017). I en review av Sedlar, Lainscak, 

Martensson, Stromberg, Jaarsma & Farkas (2017) framkom det att faktorer som påverkar 

livskvaliteten hos personer med hjärtsvikt påverkar också deras egenvårdsbeteende. Egenvård 

innebär att följa den behandling som initierats, skapa hälsosamma levnadsvanor, undvika 

handlingar som försämrar tillståndet, reagera när symtom uppkommer genom monitorering 

och igenkänning av symtom och upprätthålla fysisk aktivitet (Ericson & Ericson, 2012; Orem, 

1995; Riegel, Dickson & Faulkner, 2016). I en studie av Boydel et al. (2018) framkom det att 

utbildningsintervention för egenvård minskade risken för återinläggning med 30 procent. 

Sjuksköterskan ska initiera egenvård i sina möten med personen och bidra till att hjälpa 

personen att lättare kunna leva med sin hjärtsvikt genom att stärka egenvården (Ericson & 

Ericson, 2012; Orem, 1995). Alla personer kan inte utföra egenvård på grund av olika 

begränsningar som begränsad kunskap, begränsad förmåga att bedöma och fatta beslut samt 

begränsad förmåga att utföra handlingar som ger resultat. Egenvårdsbrist kan betecknas som 

en obalans mellan personens egenvårdskapacitet och egenvårdskrav. Egenvårdskapaciteten 

varierar beroende av ålder, kunskap, utbildning, hälsotillstånd, resurser och erfarenhet 

(Kirkevold, 2000). 

 

 

Uppföljning av hjärtsvikt 

 

En viktig del i omhändertagandet av personer med hjärtsvikt är en välfungerande vårdkedja 

mellan slutenvård, öppenvård och hemsjukvård. Det är viktigt att det finns tydliga riktlinjer 

för vem som ansvarar för de olika delarna i personens vård (Wikström & Wallström, 2009). 

Trots förbättrad behandling är många personer fortfarande underbehandlade och får inte den 

basbehandling som rekommenderas. Brister finns i utredning och uppföljning (Maggioni et 

al., 2013; Socialstyrelsen, 2015). Utbildning som ges innan utskrivning är oftast otillräcklig, 

vilket leder till att många personer med hjärtsvikt är i behov av strukturerade 

uppföljningsprogram (Yancy et al., 2013). Uppföljningsprogram förbättrar de fysiska 

symtomen (Whitaker-Brown et al., 2017) samt förbättrar personernas egenvård och minskar 

återinläggningar (Ensign & Hawkins, 2017). Adekvat uppföljning och behandling bidrar till 

bevarad eller förstärkt livskvalitet. I studier har det framkommit att förekomst av depressiva 

symtom och sänkt livskvalitet påverkar återinläggningar (Bjurman, Holzmann, Juhlin & 

https://en.wikipedia.org/wiki/Review
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Rådegran, 2018; Ma, 2019). Intensiv uppföljning i hemmet av personer med svår hjärtsvikt 

har visat sig öka livskvaliteten och minska behovet av sjukhusinläggningar (Vavouranakis et 

al., 2003). 

 

God information, delaktighet, följsamhet till behandling och egenvård är komponenter som är 

viktiga för att behandlingen ska ha effekt. Uppföljningen bör ske tidigt efter diagnos eller 

sjukhusinläggning. Hur ofta och när besöken ska ske är frågor som diskuteras men bör styras 

efter personens behov (Socialstyrelsen, 2018). Rekommendationen är att ett tvärprofessionellt 

team följer upp personen med hjärtsvikt och att det består av läkare, sjuksköterskor, 

fysioterapeuter, dietist, kurator eller psykolog, arbetsterapeut, farmaceut och specialister inom 

palliativ vård (Ponikowski et al., 2016). I en review av McAlister, Stewart, Ferrua & 

McMurray (2004) visade tvärvetenskapliga strategier på minskat antal sjukhusinläggningar 

och även minskad mortalitet om personerna följdes upp via tvärvetenskapliga team. I studien 

av Ma (2019) poängteras att vidare forskning är av vikt för att undersöka de specifika 

orsakerna till återinläggning och de specifika behoven som bör finnas med i en uppföljning. 

 

 

Hjärtsviktsmottagning 

I Socialstyrelsens (2018) nationella riktlinjer för hjärtsjukvård rekommenderas att 

uppföljningen av personer med hjärtsvikt utförs på hjärtsviktsmottagning som styrs av 

specialistutbildade sjuksköterskor. Hjärtsviktsmottagning har funnits i Sverige sedan 1990-

talet för att optimera omhändertagandet av personer med hjärtsvikt (Dahlström, 2010). 

Hjärtsviktsmottagning ska syfta till att ge personer och deras närstående den information och 

det stöd som behovet kräver. Informationen ska vara lättillgänglig och regelbundna kontroller 

med kontinuitet ska utföras (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Personer som följs upp på sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning har visat sig ha färre 

händelser med försämring i sin hjärtsvikt (Strömberg et al., 2003) och minskat antal 

återinläggningar (Krumholz et al., 2002; Liljeroos & Strömberg, 2018; Strömberg et al., 

2003), sjukhusdagar (Liljeroos & Strömberg, 2018; Strömberg et al., 2003) och akutbesök 

(Liljeroos & Strömberg, 2018). Personer som får sin uppföljning på hjärtsviktsmottagning är 

mer delaktiga i sin egenvård (Strömberg et al., 2003) och undervisning och stöd är 

kostnadseffektivt (Krumholz et al., 2002). Uppföljning på hjärtsviktmottagning ger också 

personer med hjärtsvikt möjlighet att få evidensbaserad hjärtsviktsvård som de annars inte 

skulle fått (Liljeroos & Strömberg, 2018).  

 

I omhändertagande av personer med hjärtsvikt ingår registrering av kvalitetsregister. 

RiksSvikt är ett nationellt kvalitetsregister som är till för att utveckla och säkra kvalitén på 

vården av hjärtsvikt. Det syftar till att bidra till förbättrad livskvalitet, likvärdig vård, minskad 

morbiditet och förtida död samt ökad kostnadseffektivitet (RiksSvikt, u.å.). 

 

 

E-hälsa 

I den moderna uppföljningen implementeras e-hälsa allt mer. Inom e-hälsan används digitala 

verktyg för att utbyta information digitalt samt effektivisera, följa upp och utvärdera 

vårdinsatser. Genom e-hälsa ska personers egna resurser utvecklas och stärkas så delaktighet, 

självständighet och tillgänglighet ökar. E-hälsa stödjer sjuksköterskan i arbetet att ge god, 

säker och jämlik vård samt bidra till bibehållen hälsa med kontinuitet som är baserad på 

evidens och personcentrerad vård (Socialstyrelsen u.å.; Svensk sjuksköterskeförening, 2019).  

I en studie av Hovland-Tånneryd, Melin, Hägglund, Hagerman och Persson (2019) fick 
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personerna ett mHealth verktyg. MHealth innebär medicinsk vårdpraxis som stöds av mobila 

enheter. Verktyget bestod av en specialiserad surfplatta som var trådlöst ansluten till en 

viktskala i personernas hem. Surfplattan kunde hjälpa personerna att titrera vätskedrivande 

baserat på vikt och symtom. Den innehöll vägledning och utbildning om hjärtsvikt och 

egenvård samt kunde varna för om det fanns en risk för försämring av tillståndet. Resultatet 

av studien visade på förbättring av egenvård och verktyget kan minska hjärtsviktsrelaterade 

sjukhusdagar inneliggande. Forskarna i studien anser att verktyget kan vara en tillgång i 

hjärtsviktsbehandlingen och ett tillvägagångssätt för att ge lika vård till alla (Hovland-

Tånneryd et al., 2019). 

 

 

Att leva med hjärtsvikt 

 

För många personer och deras närstående innebär det en ovisshet att leva med hjärtsvikt, 

personen pendlar mellan att må bättre och sämre. Det innebär påverkan på både psykisk, 

fysisk och emotionell hälsa på grund av de symtom, sjukhusvistelser och ansvar som 

syndromet medför (Mårtensson, 2012). Hjärtsvikt påverkar fler organ än bara hjärtat även 

hjärnans och skelettmuskulaturens funktion påverkas och till följd av det sänkt livskvalitet 

och ökad trötthet (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Hjärtsvikt kan medföra sänkt livskvalitet på grund av den oförutsebara risken av försämring 

och dekompensation, samexisterande symtom, höga behandlingskostnader, hög frekvens av 

återinläggning och dålig prognos (Inamdar & Inamdar, 2016). I en studie av Pattenden, 

Roberts & Lewin (2007) intervjuades personer med hjärtsvikt och deras närstående om hur 

det är att leva med hjärtsvikt. Det framkom i studien att personer med hjärtsvikt tyckte det var 

svårast att hantera fysiska symtom, hantera flera olika sorters läkemedel, effekten av 

komorbiditet, att känna ångest och förvirring, att behöva anpassa livet efter hjärtsvikten och 

behandling samt de funktionella begränsningar som uppstår. Brist på psykosocialt stöd och 

rehabiliteringsstöd var också faktorer som var svåra att hantera (Pattenden et al., 2007).  

 

För närstående innebar det att ändra sin roll som person och i många fall tog den närstående 

över omhändertagandet och läkemedelsbehandlingen. Detta innebar för några närstående att 

de behövde sluta arbeta och sluta med aktiviteter för att kunna ta över omhändertagandet 

(Pattenden et al., 2007). I en annan studie av Seah, Tan, Huang Gan & Wang (2016) framkom 

det ambivalens mellan sjukdom och det som ansågs vara normalitet, tvetydig prognos, 

negativa känslor, att känna sig vara en börda för närstående och att ibland leva mellan liv och 

död. Många av deltagarna saknade motivation trots att de upplevde att de fått god information 

och litade på sin vårdpersonal (Seah et al., 2016). I en debattartikel som Riksförbundet 

hjärtlung (2018) publicerat framkom att 41 procent av 535 svarande kände sig förtvivlade 

över att inte kunna leva ett normalt liv och 43 procent tyckte att vården är dålig på att ta 

kontakt och följa upp hur behandlingen fungerar. 

 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

 

Enligt svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska är omvårdnad sjuksköterskans specifika kompetens och innefattar både det 

person nära arbetet och det vetenskapliga kunskapsområdet. Sjuksköterskan ska ha kunskap 

om medicinsk vetenskap och beteendevetenskap av relevans för personens omvårdnad och 

förståelse för utveckling inom hälso- och sjukvård. Omvårdnadsarbetet handlar om att 
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sjuksköterskan i samverkan med team och i partnerskap med personen som söker vård tar 

ansvar för omvårdnadsprocessen med bedömning, diagnostik, planering, genomförande och 

utvärdering av omvårdnad.  

 

Den egna yrkeskompetensen ska kontinuerligt utvecklas och fördjupas utifrån forskning och 

ett kritiskt reflekterande. Sjuksköterskans arbete ska utföras utifrån lagar, författningar och 

styrdokument (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

2017:30) syftar till att arbetet utförs med god vård och att kvalitet utvecklas och säkras. 

Patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet och 

minska vårdskador. Patient lagen (SFS, 2014:821) syftar till att stärka och göra personers 

ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet tydlig. Enligt International Council of 

Nurses (2012) ansvarar sjuksköterskan för att personer ska förbättra, bevara eller återfå hälsa, 

hantera sjukdom eller hälsoproblem samt fram till döden se till att livskvalitet och 

välbefinnande bevaras eller förbättras i största möjliga mån. Enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2017) ingår också de sex kärnkompetenserna i sjuksköterskans arbete. 

Målet med de sex kärnkompetenserna är att sjuksköterskor ska vara bättre rustade så att 

vårdens kvalitet och säkerhet ökar. De sex kärnkompetenserna är personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik. 

 

 

Personcentrerad vård 

Implementering av personcentrerad vård har visats sig förkorta sjukhusvistelse för personer 

som är inlagda på sjukhus på grund av försämring i sin kroniska hjärtsvikt utan att öka risken 

för återinläggning eller äventyra påverkan på livskvaliteten (Ekman et al., 2011). Personer 

med kronisk hjärtsvikt var mindre osäkra i sitt tillstånd efter implementering av 

personcentrerad vård och detta kan vara en hjälpande metod i hanteringen av tillståndet 

(Dudas et al., 2012). Personcentrerad vård handlar om att bli tagen på allvar som person. Det 

utgår ifrån att människor ska bemötas som fria och värdiga personer. Ett ömsesidigt beroende 

skapar ett partnerskap mellan hälso- och sjukvård och personen som söker vård samt 

närstående. En patient är en person som lever med en sjukdom eller ett tillstånd men en 

patient är mer än sin sjukdom. Personen bakom sjukdomen ska synliggöras, där behov, 

värdighet och integritet bevaras. Varje person ska bli sedd och förstådd som en unik person 

med individuella behov, erfarenheter, resurser, värderingar och förväntningar. Ordet person 

bör användas istället för patient. Ordet patient är mer kopplad till sjukdom och ordet person 

framhäver mer den unika människan (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det är en 

utmaning för en person att vara patient och hälso- och sjukvårdspersonal har ett stor ansvar att 

tillfredsställa de behov som framkommer. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs 

universitet (GPCC, 2018) beskriver tre begrepp inom personcentrerad vård som är 

partnerskap, patientberättelsen och dokumentation. I ett personcentrerat samtal ska 

sjuksköterskan lyhört och aktiv lyssna på personens berättelse. Ett partnerskap ska upprättas 

där en ömsesidig respekt för varandras kunskap upprätthålls och en personlig hälsoplan ska 

utformas tillsammans och sedan dokumenteras och verifieras efter behov. Personen ska vara 

en aktiv part i sin vård (GPCC, 2018). 

 

Forskning visar på att personer med sjukdom eller tillstånd känner sig delaktiga när mötet 

med vårdpersonal genomförs med givande kommunikation (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2010). 

Kommunikation som bygger på respekt, att få bli lyssnad på och få berätta om sina symtom 

och problem samt att få en förklaring på sina symtom eller problem. Patienterna vill bli 

betraktade som personer och respekterade som individer. Vårdpersonalen ska förklara 

procedurer och försöka motivera personerna att vara aktiva deltagare i vård och planering. 
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Tydlig information vart personerna kan vända sig vid behov av kontakt och gärna uppföljning 

av samma vårdpersonal för att känna sig delaktiga. Att få sätta egna mål, ha kontroll över sin 

sjukdom, bli mer självsäker och veta vad som bör åtgärdas för att må bra är andra 

komponenter för att personerna ska känna sig delaktiga (Eldh et al., 2010). 

 

 

Livskvalitet 

 

World Health Organization (WHO, u.å.) definierar livskvalitet på följande sätt: 

 

Quality of Life as an individual's perception of their position in life in the context of 

the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, 

expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept affected in a 

complex way by the person's physical health, psychological state, personal beliefs, 

social relationships and their relationship to salient features of their environment. 

 

Livskvalitet förknippas ofta med hälsa och välbefinnande, och begreppet uppfattas många 

gånger som mångtydigt (Brülde, 2013). Enligt Brülde (2013) kan livskvalitet stå för ett flertal 

olika begrepp och termen definieras ofta som en värdeterm. Han menar att om en person har 

ett bra liv är livskvaliteten hög men har personen ett dåligt liv är livskvaliteten låg. Frågan om 

livskvalitet handlar om vad som gör livet värt att leva (Brülde, 2013). Inom hälso- och 

sjukvården används ofta benämningen hälsorelaterad livskvalitet och omfattar då den 

allmänna livskvaliteten som påverkas av hälsan och hur olika vårdåtgärder påverkar 

personens livskvalitet. Hälsorelaterad livskvalitet är av intresse inom forskning när forskaren 

vill undersöka effekten av olika vårdåtgärder på personens livskvalitet. Hälsan är en stor del 

för att bevara eller förstärka livskvalitet. Många personer skulle säga att deras livskvalitet är 

lika betydelsefull som graden av fysiska symtom eller andra tecken på sjukdom. Det är viktigt 

att veta hur tillvaron kan te sig under sjukdomen, till exempel om det går att leva på samma 

sätt som tidigare. Livskvaliteten kan sjunka i början av en sjukdom men upplevelsen ändras 

ofta efter hand (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2012). 

 

Mätning av livskvalitet kan vara svårt eftersom det är en individuell upplevelse och något som 

ständigt kan förändras. Livskvalitet påverkas mycket av individers förväntningar. Att mäta 

livskvalitet är av vikt för att kunna bedöma hur olika behandlingar eller åtgärder påverkar 

livskvalitet (SBU, 2012). För att mäta livskvalitet finns det en mängd olika instrument. I en 

review av Haywood, Garratt & Fitzpatrick (2005) framkom det att instrument som The Short-

Form 36-item Health Survey (SF-36) och EuroQol-5 Domain (EQ-5D) hade god evidens 

gällande reliabilitet, validitet och tillgänglighet. SF-36 rekommenderas där det krävs 

detaljerad och omfattande bedömning av den allmänna livskvaliteten, särskilt hos personer 

med begränsad morbiditet. EQ-5D rekommenderas när en mer kortfattad bedömning krävs, 

särskilt när en betydande hälsoförändring förväntas (Haywood et al., 2005). Ett vanligt 

instrument som används vid bedömning av livskvalitet vid hjärtsvikt är The Minnesota Living 

with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ), som är ett validerat sjukdomsspecifikt 

instrument där låga poäng innebär en högre livskvalitet (Bilbao, Escobar, Garcia-Perez, 

Navarro & Quirós., 2016). 

 

Hos personer som lever med hjärtsvikt ökar risken för återinläggningar på sjukhus vid låg 

hälsorelaterad livskvalitet (Albuquerque et al., 2019). För personer som fått den 

farmakologiska behandling som finns att erbjuda och ändå har symtom påverkas 

livskvaliteten av tätt förekommande genombrott av symtom och upprepade sjukhusvistelser. I 
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en studie av Heo et al. (2018) visade sig att en förbättring av hjärtsviktssymtom var associerad 

med en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet, och således poängterar forskarna i studien att 

utveckling och uppföljning av hjärtsvikt bör inrikta sig på symtom för att förbättra 

livskvaliteten. Personer som befinner sig i NYHA-klassificering III-IV har dålig ork och 

funktion. För de personerna är det av vikt att insatta åtgärder inte bara förlänger lidandet utan 

förbättrar eller bevarar livskvalitet (Wikström & Wallström, 2009). I en studie av Fotos et al. 

(2013) visade resultatet på att personer med hjärtsvikt i NYHA-klassificeringen IV hade 

sämre livskvalitet jämfört med personerna i NYHA-klassificeringen III. Sänkt livskvalitet var 

också starkt förknippat med komorbiditet. Resultatet mynnade ut i att personer med hjärtsvikt 

bör omhändertas på ett mer holistiskt och individualiserat sätt (Fotos et al., 2013). 

 

 

Problemformulering 

 

Hjärtsvikt innebär att leva med ett kroniskt syndrom som medför olika symtom, 

farmakologisk behandling, icke-farmakologisk behandling, egenvård och 

sjukhusinläggningar. För att bevara eller förbättra livskvaliteten, minska mortalitet och 

sjukhusinläggningar är det viktigt att korrekt behandling och uppföljning utformas i tid. 

Uppföljning via hjärtsviktsmottagning har visat på positiva resultat men forskning har visat på 

att det trots utveckling av behandling och omhändertagande finns brister i utredning, 

behandling och uppföljning. Det finns fortfarande hjärtsviktsmottagningar som saknar 

kontinuitet och en struktur på vad som ska ingå i en adekvat uppföljning. På grund av brister i 

uppföljningen och den påverkan det har på livskvaliteten att leva med hjärtsvikt, är det av stor 

vikt att belysa olika faktorer som sjuksköterskan kan implementera i uppföljningen och vilken 

påverkan det har på livskvaliteten för att kunna förbättra vården. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa faktorer som ingår i uppföljningen av personer med hjärtsvikt och hur de 

påverkar deras livskvalitet. 

 

 

METOD 

 

Design 

 

En litteraturöversikt valdes som metod för att svara på syftet. En litteraturöversikt 

sammanställer befintlig vetenskaplig litteratur (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 

2017). Litteraturen värderas kritiskt och sammanställs och kunskapsläget kan fastställas. 

Vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats kan ingå i en 

litteraturöversikt (Kristensson, 2014). 

 

 

Urval 

 

Endast vetenskapliga originalartiklar inkluderades. Inklusionskriterier var artiklar som var 

skrivna på engelska, innehöll både män och kvinnor över 18 år, var vetenskapligt granskade 

samt godkända av etiska kommittéer, fanns i fulltext, hade ett publiceringsår mellan 2009 till 

2019 och var peer reviewed. Inget medvetet urval gjordes beroende på om artiklarna var 



 

10 

 

kvalitativa eller kvantitativa. Exklusionskriterier var palliativ vård och demenssjukdomar. 

Artiklar som var äldre än tio år exkluderades för att få den mest aktuella forskningen. 

Översiktsartiklar (reviews) exkluderas (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2017). 

 

 

Datainsamling 

 

Först identifierades nyckelord utifrån syftet och en pilotsökning utfördes, för att sedan gå 

vidare med en systematisk sökning i databaserna för att finna de artiklar som svarade på syftet 

(Kristersson, 2014). Databaserna som använts är US National Library of Medicine National 

Institutes of Health (PubMed) som innehåller både medicin och omvårdnadsforskning och 

Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL complete) som 

innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016; Karlsson, 

2017). Datainsamling och sökord presenteras i tabell 1. 

 

Databassökningarna utfördes först enskilt av författarna och sedan utfördes sökningarna 

gemensamt. Både fritextsökning och indexord användes vid sökningarna samt en kombination 

av de båda typerna för att få ett utökat resultat. Indexord kan beskrivas som nyckelord som 

finns i varje databas och tilldelas alla artiklar baserat på vad artiklarna handlar om. Medical 

Subject Headings (MeSH termer) användes i PubMed och Subject Headings (MH) i CINHAL 

complete (Karlsson, 2017; Kristensson, 2014). MeSH termer som användes var heart failure, 

quality of life, case management, nurses, primary nursing, primary health care, primary 

nursing care, nursing care, nurses practitioners, primary care nursing, nurses role, nursing, 

practice patterns och nurses public health. Subject headings som användes var heart failure, 

quality of life och case management. Vid fritextsökning användes sökorden follow-up, 

follow-through, case management, outpatients, heart failure, quality of life, monitoring, 

program och intervention. Sökorden kombinerades med de Booleska sökoperatorerna OR och 

AND. OR används för att söka på närliggande begrepp och fungerar expanderande och ökar 

sensitiviteteten. AND används för att kombinera sökord med varandra, sökningen blir då mer 

avgränsad och specifik. Citationstecken användes för att hålla ihop begrepp (Karlsson, 2017; 

Kristensson, 2014). I några av sökningarna uppstod dubbletter av artiklarna.  

 

Alla titlar vid sökningarna lästes och där titlar kunde passa in på syftet lästes även abstrakt. 

Artiklarna lästes var för sig och slutligen inkluderades 16 artiklar utifrån gemensam 

diskussion. Artiklarna valdes utifrån vilka som svarade till syftet. Artiklar som valdes bort var 

artiklar som handlade mer om återinläggning än livskvalitet eller studier med endast läkare 

med i interventionen. Det sista urvalet gjordes utifrån kvalitetsnivå enligt Sophiahemmets 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering (Bilaga A) (Forsberg & Wengström, 

2016; Kristensson, 2014). Artiklar av låg kvalitet exkluderades. Alla utvalda artiklar var 

randomiserade kontrollerade studier (RCT). 
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Tabell 1.  Databassökningar i PubMed och CINAHL Complete 
Databas 

och 

datum 

Sökord Begränsning Träffar/ 

lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

Complete 

191203 

((MH “Heart failure” OR “Heart 

failure”) AND (MH “Quality of 

life” OR “Quality of life”) AND 

(MH “Case management” OR 

“Case management” OR ”Follow-

up”)) AND (”Intervention”) 

Engelska, 

vuxna över 18 

år, fulltext, 

peer review, 

publicerings år 

mellan 2009–

2019 och 

human 

47 21 13 4 

PubMed 

191204  

((heart failure[MeSH Terms]) OR 

"heart failure") AND ((quality of 

life[MeSH Terms]) OR "quality 

of life") AND 

(((outpatients[MeSH Terms]) OR 

"follow-up") OR "outpatients”) 

AND (("intervention") OR 

"program") 

Engelska, 

vuxna över 18 

år, fulltext, 

publicerings år 

mellan 2009–

2019 och 

human 

222 44 15 4 

CINAHL 

Complete 

191205 

((MH “Heart failure”) AND (MH 

“Quality of life”) AND 

(“Monitoring” OR “Program” OR 

”Intervention”)) 

Engelska, 

vuxna över 18 

år, fulltext, 

peer review, 

publicerings år 

mellan 2009–

2019 och 

human 

144 42 14 2 

PubMed 

191206 

(heart failure[MeSH Terms]) 

AND (quality of life[MeSH 

Terms]) AND ((((((Nurses[MeSH 

Terms]) OR Primary 

nursing[MeSH]) OR Primary 

nursing care[MeSH]) OR Nursing 

care[MeSH]) OR Nurse 

practitioners[MeSH Terms]) OR 

Primary Health Care[MeSH]) 

Engelska, 

vuxna över 18 

år, fulltext, 

publicerings år 

mellan 2009–

2019 och 

human 

71 17 9 5 

Pubmed 

191211 

((((((nurse's role[MeSH Terms]) 

OR care, nursing[MeSH Terms]) 

OR nurse's practice 

patterns[MeSH Terms]) OR 

primary nursing[MeSH Terms]) 

OR nurses, public health[MeSH 

Terms]) OR nurse 

practitioners[MeSH Terms]) 

AND ((quality of life[MeSH 

Terms]) OR "quality of life") 

AND (((((case 

management[MeSH Terms]) OR 

"case management") OR "follow-

up") OR "monitoring") OR 

"follow-through") AND ((heart 

failure[MeSH Terms]) OR "heart 

failure") 

Engelska, 

vuxna över 18 

år, fulltext, 

publicerings år 

mellan 2009–

2019 och 

human 

9 9 4 1 

Totalt      16 
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Kvalitetsgranskning 

 

Artiklarna kvalitetsbedömdes utifrån bedömningsunderlaget (Bilaga A) som Sophiahemmet 

skola har utformat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, 

Nilsson och Sandström (2016). Endast artiklar med hög eller medelhög kvalité inkluderades 

(Kristensson, 2014). I denna litteraturöversikt bedömdes 12 artiklar vara av hög kvalitet och 

fyra av medel kvalitet. Artiklarna sammanställdes i en matris tillsammans med 

kvalitetsbedömningen (Bilaga B). 

 

 

Dataanalys 

 

Artiklarna analyserades med en integrerad analys. En integrerad analys innebär enligt 

Kristersson (2014) ett sätt att sammanställa resultatet samt att resultatet presenteras på ett 

överskådligt sätt i tre olika steg. I steg ett lästes artiklarna i sin helhet först enskilt av 

författarna för att sedan tillsammans granska artiklarna och för att identifiera likheter och 

skillnader i artiklarna. Utvalda artiklar lästes flera gånger av båda författarna för att få en ökad 

förståelse och helhet av innehållet. I steg två identifierades kategorier som sammanfattade 

skillnader och likheter i artiklarnas resultat. Detta gjorde båda författarna tillsammans genom 

att interventionsdelen och resultatet i artiklarna först översattes till svenska och skrevs i ett 

dokument. Den översatta texten analyserades genom att meningar i texten markerades med en 

färg. Samma färg användes för varje mening som kunde höra samman. De färgade 

meningarna, i olika färger för varje enhet, skapade sedan kategorier. Färgkodningen utförde 

författarna tillsammans. I det tredje steget sammanställdes slutligen resultatet under de 

identifierade kategorierna (Kristensson, 2014).  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) bör etiska övervägande utföras beträffande urval och 

presentation av resultat vid en litteraturöversikt. Artiklarna som ingår i denna 

litteraturöversikt är alla godkända av en etisk kommitté. Några av studierna i 

litteraturöversikten nämner även Helsingforsdeklarationen. Helsingforsdeklarationen är en 

forskningsetisk riktlinje som grundades år 1964, där grunden är att individen alltid ska 

komma före vetenskapen och samhällets intressen och att samtycke måste inhämtas för 

forskning (WMA, 2013). Forsberg och Wengström (2016) skriver att det är oetiskt att endast 

presentera de artiklar som stödjer författarnas egna åsikter. I denna litteraturöversikt 

presenteras allt resultat utan att fabriceras eller förfalskas. Författarna har i största möjliga 

mån åsidosatt sin förförståelse i analysen av resultatet och inte låtit det påverka presentationen 

av resultatet. Ingen medveten plagiering har förekommit under arbetets gång. 

 

 

RESULTAT 

 

I de 16 randomiserande kontrollerade studierna som inkluderades bestod interventionen av 

olika program för att följa upp personer med hjärtsvikt. I samtliga studier var sjuksköterskor 

med i genomförandet av metodens intervention. I studierna analyserades interventionerna för 

att finna gemensamma faktorer och det utmynnade i kategorierna utbildningsprogram, 

uppföljningsprogram och telemonitoreringsprogram.  
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Utbildningsprogram 

 

Resultatet visade att en gemensam faktor som fanns med i samtliga studier var utbildning. Av 

16 studier visade 14 av studierna att utbildning resulterade till en förbättrad livskvalitet 

jämfört med kontrollgrupperna (Andryukhin, Frolova, Vaes, & Degryse, 2010; Bernocchi et 

al., 2018; Chen et al., 2018; Dunbar., 2015; Hasanpour-Dehkordi, Khaledi-Far, Khaledi-Far, 

& Salehi-Tali, 2016; Hägglund et al., 2015; Kalter-Leibovici et al., 2017; Mehralian, Salehi, 

Moghaddasi, Amiri, & Rafiei, 2014; Ong et al., 2016; Sezgin, Mert, Ebru Özpelit, & Akdeniz, 

2017; Srisuk, Cameron, Ski, & Thompson, 2017; Wang, Dong, Jian, & Tang, 2017; Wang, 

Huang, Ho, & Chiou, 2016; Yu et al., 2015).  

 

 I studierna där ett utbildningsprogram ingick i interventionen resulterade åtta av nio studier 

på förbättrad livskvalitet (Andryukhin et al., 2010; Dunbar et al., 2015; Hasanpour-Dehkordi 

et al., 2016; Mehralian et al., 2014; Srisuk et al., 2017; Wang et al., 2017; Wang et al., 2016; 

Yu et al., 2015). Studien av Smeulders et al. (2010) var den som avvek på grund av att 

resultatet endast visade på en kortvarig positiv effekt på hjärtspecifik livskvalitet. En vidare 

analys av vad som ingick i utbildningen visade att undervisningen skett på olika sätt och att 

undervisningens innehåll i utbildningsprogrammen hade fokus på hjärtsvikt utifrån olika 

delar. I studien av Dunbar et al. (2015) fick personer med hjärtsvikt och diabetes ingå i ett 

sjuksköterskebaserat utbildningsprogram. I utbildningen ingick information och rådgivning 

som erhölls individuellt av en sjuksköterska med hjälp av en powerpoint-presentation. 

Personernas utbildningsbehov identifierades och sjuksköterskan formade utbildningen för att 

tillgodose personens individuella behov. Informationen kunde individualiseras genom ett 

frågeformulär som gav sjuksköterskan fakta om personens kunskapsnivå. Ett personcentrerat 

förhållningssätt användes. Både muntlig och skriftlig information gavs som innehöll en 

översikt av hjärtsvikt och diabetes, hur tillstånden interagerar. Fokus låg på personens 

egenvård, glukoskontroll, kroppsvikt och symtom samt tillvägagångs sätt att lindra symtom. 

Familjemedlemmar uppmuntrades att vara med under utbildningen. Sjuksköterskan gjorde ett 

hembesök 48 till 72 timmar efter utskrivning. Under hembesöket ingick rådgivning och 
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strategier för beteenden kring att ta läkemedel. Efter sju till 10 dagar fick personerna ett 

uppföljningssamtal via telefon och sedan efter en, två respektive fyra månader. Fördelarna 

med fysisk träning nämndes vid utskrivning och initierades sedan vid besöket efter två veckor 

då personerna kom på rutinbesök till kliniken (Dunbar et al., 2015). 

 

I studien av Andryukhin et al. (2010) fick personerna information genom sjuksköterskeledd 

patientutbildning med fokus på praktiska färdigheter. Patientutbildningen bestod av tre delar 

där första delen var grupputbildning med fem till sex personer per grupp. Undervisningen 

fokuserade på individuella livsstilsförändringar och modifiering av kardiovaskulära 

riskfaktorer. I sessionen ingick också föreläsning och praktiska färdigheter där 

sjukdomsinformation, livsstilsförändringar och behandling togs upp. Sessionen var en gång i 

veckan under fyra veckor. Andra delen av interventionen bestod av fysisk träning med 

fysioterapeut på kliniken under fyra tillfällen under 30 minuter. Träningsprogram utformades 

individuellt även om själva träningstillfället utfördes i grupp. Träningsprogrammet skulle 

sedan självständigt utövas i hemmet av personerna. Tredje delen bestod av proaktiv och 

stödjande omvårdnad där framgångar och svårigheter som personerna stött på diskuterades. 

Det ingick samtal och bedömning av eventuella förändringar av personernas tillstånd och 

sjuksköterskan samlade in information om status på tillståndet, symtom och svårigheter och 

framgångar. En veckovis konsultation utfördes antingen på hälsocentret eller via 

telefonsamtal (Andryukhin et al., 2010). I studien av Smeulders et al. (2010) som endast 

visade på en kortvarig positiv effekt av hjärtspecifik livskvalitet bestod interventionen också 

av gruppsessioner för att utbilda och stödja personer med hjärtsvikt. I studien av Andryukhin 

et al. (2010) bestod endast en del av interventionen av grupputbildning men i studien av 

Smeulders et al. (2010) bestod hela interventionen av gruppsessioner. Utbildningen utfördes 

av en sjuksköterska specialiserad på hjärtsjukdomar och av en person med hjärtsvikt. 

Sjuksköterskan var delaktig för att minska den potentiella fysiska och emotionella bördan för 

den andra ledaren (personen med hjärtsvikt), för att säkerställa kontinuiteten i programmet 

och underlätta implementeringen av egenvårdsprogrammet. Personen med hjärtsvikt som var 

med och höll i gruppsessionerna var där för att fungera som en förebild för gruppen. 

Deltagarna fick sinsemellan motivera varandra till att ändra beteende och uppfattningar för att 

öka tron på sin egen förmåga. I studien ingick det i egenvårdsprogrammet att lära personen 

egenvård och ge dem stöd i deras emotionella egenvårdsförmågor (Smeulders et al., 2010).  

Egenvårdshantering var en faktor som också framkom i utbildningsprogrammet i studien av 

Wang et al. (2017).  Interventionen bestod av utbildningen i fyra delar. I de sociala, 

epidemiologiska och beteendemässiga utvärderingarna identifierades sociala problem och 

enskilda faktorer som hade negativa effekter på personernas beteende och livskvalitet. 

Utbildningen utfördes genom ansikte-till-ansikte intervjuer, skriftligt material, föreläsningar, 

sessioner med utrymme för frågor och svar samt diskussioner och interaktion med andra 

personer med hjärtsvikt. Första delen bestod av predisponeringsfaktorer som var motivering 

för vissa beteenden, kunskap om sjukdomen, kännedom om egenvårdsbeteende och 

egenvårdsförmåga, depression och dess symtom och attityd mot egenvårdsbeteenden. Andra 

delen handlade om att möjliggöra utförandet av egenvård genom utbildningsresurser, 

inklusive förvärv av utbildningsmaterial så som broschyrer, undervisningsklasser, diabilder 

och filmer. Tredje delen handlade om förstärkande faktorer som belöning och incitament för 

att vidhäfta beteenden. Fjärde delen handlade om att öva på egenvården. Det ingick 

identifiering av hur personerna kände och kunde få stöd från familj, vänner, andra personer 

med hjärtsvikt och vårdpersonal.  Livskvaliteten förbättrades både gällande fysisk-, 

emotionell- och allmän livskvalitet. Kunskap, attityd, möjliggörande och förstärkande faktorer 

förbättrades. Symtom på depression och egenvårdsförmåga hade en direkt påverkan på 
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livskvalitet hos äldre personer med hjärtsvikt och studien visade på att egenvårdsbeteenden 

förbättrades (Wang et al., 2017). 

I studien av Yu et al. (2015) anpassades utbildnings- och stödjande insatserna för att hjälpa 

personerna att skapa individuella mål gällande egenvården och en handlingsplan för att kunna 

utföra effektiv egenvård som passade personernas sociokulturella preferenser. Detta gav 

förbättrad livskvalitet på både fysisk nivå, emotionell nivå och total nivå. Störst skillnad var 

det på den emotionella nivån. Programmet utfördes under nio månader som omfattade besök 

innan utskrivning på avdelningen, hembesök, intensiv telefonuppföljning och telefontid till 

hjärtsjuksköterska. Vid besöket innan utskrivning identifierades personens hälsostatus, 

färdigheter av egenvård, kulturell tro och olika behov efter utskrivning. Hälsovårdsrådgivning 

genomfördes för att identifiera om målen för egenvården var uppnådda, identifiera eventuella 

tillhörande hinder, ge relevanta råd och ändra handlingsplanen efter behov. Efter utskrivning 

fick personerna två veckovisa hembesök av sjuksköterskan för att utvärdera status på 

hjärtsvikten, kontrollera tecken eller symtom och för att implementera egenvård i hemmet. 

Ytterligare hembesök erbjöds om behov fanns. Hembesöken följdes av en intensiv 

telefonuppföljning under nio månader som omfattade utbildnings- och stödjande insatser. 

Personerna hade möjlighet att ringa under kontorstid till en sjuksköterska med 

specialistutbildning inom hjärtsjukvård. Vid behov av läkare gavs råd om att uppsöka 

primärvården (Yu et al., 2015). Hembesök utfördes också i studien av Mehralian et al. (2014). 

Utbildningen bestod av specialundervisning i hemmet. Information om definition av 

hjärtsvikt, vanliga tecken och symtom gavs i hemmet för att personen själv skulle kunna 

åtgärda tidiga tecken på försämring, initiera behandling och söka sjukvård i tid. Information 

gavs även om komplikationer av tillståndet, förskrivna läkemedel och potentiella förändringar 

av livsstilen. Samtliga deltagare fick en bok om hjärtsvikt som komplement. Den muntliga 

informationen var baserad på vad personen fråga efter och hade för behov. Utbildning erbjöds 

även för närstående (Mehralian et al., 2014).  

 

I studien av Wang et al. (2016) gav sjuksköterskan personerna emotionellt stöd, uppmuntrade 

dem till att uttrycka sina känslor och lyssnade aktivt på personens svar, försäkrade för dem att 

deras känslor var normala och stöttade personerna att ta små steg för att lösa problem. Råd om 

hur personen kunde be familj och vänner om hjälp ingick. Personerna erbjöds fyra 

utbildnings- och rådgivningsåtgärder antingen i hemmet eller i ett mötesrum på kliniken. 

Sjuksköterskan tog i det inledande mötet reda på personernas egenvårdsförmåga, deras sociala 

nätverk och vad personerna hade för utbildnings- och rådgivningsbehov gällande symtom och 

egenvård. Symtomhanteringen hade fokus på tips för att spara energi som att organisera varje 

dag, planera framåt, stimulera själv och balansera varje aktivitet med en viloperiod. 

Regelbunden måttlig träning erhölls under interventionen. Utifrån omvårdnadsbedömningen 

gav sjuksköterskan utbildning och rådgivning på en individuellnivå utifrån personens behov. 

En pedagogisk utbildningsbroschyr om hjärtsvikt och med datum för uppföljning delades ut. 

Den första utbildningen och rådgivningsinsatserna ansikte mot ansikte spelade en avgörande 

roll för att öka personernas kunskap. Sjuksköterskan ringde till personerna en vecka efter 

utbildning- och rådgivningsåtgärden för att utvärdera eventuella problem och bestämma tid 

för nästa intervention. Telefonsamtalet förstärkte innehållet i utbildningen och utvärderade 

personernas symtomhantering och framsteg. Forskarna erbjöd även telefonsamtal 24 timmar 

om dygnet för att personerna skulle kunna få hjälp dygnet runt att lösa eventuella problem 

eller funderingar som uppstått (Wang et al., 2016). 

 

I två studier erbjöds inte endast närstående att vara delaktiga i utbildningen utan hela 

interventionen bestod av familjebaserat utbildningsprogram (Hasanpour-Dehkordi et al., 
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2016; Srisuk et al., 2017). Personerna i studien av Hasanpour-Dehkordi et al. (2016) följdes 

upp via ett familjeträningsprogram där informationen i utbildningen syftade till att hjälpa 

personerna och deras närstående att erhålla nödvändig kunskap, färdigheter, strategier, 

förmågor att lösa problem och motivation till behandlingsplaner och effektiv deltagande i 

egenvård. Personerna och deras närstående skulle kunna identifiera specifika tecken och 

symtom på hjärtsvikt och förklara åtgärder som borde vidtas när symtomen uppstod. 

Undervisningen började redan innan utskrivning från sjukhuset där sjuksköterskan gav 

information om uppföljningsplanering och genomförde undervisningssessioner för personerna 

och deras närstående (Hasanpour-Dehkordi et al., 2016). Interventionen i studien av Srisuk et 

al. (2017) bestod av ett familjebaserat utbildningsprogram och resulterade i en förbättrad 

emotionell livskvalitet för personerna. Ingen förbättring av livskvaliteten kunde ses hos 

närstående. I programmet fick personen med hjärtsvikt och en närstående ett utbildande 

rådgivningsmöte med sjuksköterska som förklarade huvudaspekterna av att leva med 

hjärtsvikt. Undervisningen gavs under sex månader och innehöll ett platsbundet 

utbildningstillfälle. Personerna fick en hjärtsviktsmanual och film under 

undervisningstillfället. En metod som kallas teach-back användes för att utvärderar personens 

assimilering av egenvårdsbeteenden.  Personerna följdes sedan upp med telefonuppföljning 

varje vecka första månaden, varannan vecka andra månaden och en gång per månad i tredje 

till sjätte månaden (Srisuk et al., 2017).  

 

Uppföljningsprogram 

 

I fyra av studierna var syftet att undersöka hur ett uppföljningsprogram påverkade 

livskvaliteten (Chen et al., 2018; Kalter-Leibovici et al., 2017; Köberich et al., 2015; Sezgin 

et al., 2017). Tre av studierna visade på en förbättrad livskvalitet (Chen et al., 2018; Kalter-

Leibovici et al., 2017; Sezgin et al., 2017) och en studie visade inte på förbättrad livskvalitet 

(Köberich et al., 2015). I två av studierna skedde uppföljningen i multidisciplinära team 

(Chen et al., 2018; Kalter-Leibovici et al., 2017) och i två av studierna var det endast 

sjuksköterskebaserad uppföljning som undersöktes (Köberich et al., 2015; Sezgin et al., 

2017). Under mötena i studien av Kalter-Leibovici et al. (2017) gav sjuksköterskan med stöd 

av ett multidisciplinärt team omfattande vård, undervisning och stöd till personerna och 

närstående. Sjuksköterskan kontrollerade om det fanns förståelse för läkemedel och deras 

biverkningar. Personerna kontaktades även för titrering av läkemedel. Det ingick 

telefonuppföljning en gång per vecka via telefon eller videosamtal som utfördes mellan 

mottagningsbesöken som var minst en gång i halvåret men frekvensen för 

uppföljningsbesöket bestämdes efter personen behov. Vid besöken utvärderades personen av 

både sjuksköterska och kardiolog, utifrån bedömning och behov ändrades handlingsplanen. 

Rådgivning av dietist och socialarbetare ingick också om behov fanns. Vid akuta förändringar 

kunde personerna vända sig till mottagningen för att få rådgivning (Kalter-Leibovici et al., 

2017). I studien av Chen et al. (2018) utformades också en individuell handlingsplan av ett 

multidisciplinärt team som bestod av kardiologer, coachsjuksköterska, sjuksköterskor, dietist 

och psykolog. Innan utskrivning gavs undervisning av en kardiolog som gick igenom 

definitionen av hjärtsvikt, tecken och symtom, vikten av att väga sig, vätskebalans, vad som 

bör åtgärdas vid försämring, vikten av följsamhet av läkemedel och kostråd. Telefonkontakt 

utfördes varannan vecka av kardiolog för att uppmuntra följsamhet av läkemedel, fysisk 

aktivitet och förstärka informationen som tidigare erhållits. Två veckor efter utskrivning 

ingick ett hembesök av sjuksköterska för att kontrollera tecken, symtom och säkerheten i 

hemmiljön. Uppföljningsutbildning hölls sedan av sjuksköterska efter 90 och 180 dagar för att 

ge ytterligare information och för att öka personens förståelse om hjärtsvikt (Chen et al., 

2018). 
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I studien av Sezgin et al. (2017) fick personerna under sex månader individuell utbildning. 

Utbildningshäfte delades ut med egenvårdsinformation, diagram för daglig uppföljning av 

vikt, ödem, blodtryck, hjärtfrekvens och när extra läkemedel borde intas. Faktorer som 

tidsplan och god framförhållning framkom i studien. Personerna bedömdes av sjuksköterska 

på kliniken innan utskrivning, efter en månad, tre månader respektive sex månader. Vid 

besöken gjorde sjuksköterskan en klinisk bedömning och gav individuell information om 

daglig symtomövervakning. Personerna fick magnetförsedda set med instruktioner om 

faktorer som de skulle vara uppmärksamma på i deras dagliga liv. De kunde själva 

dokumentera symtom och utvärdera åtgärder med hjälp av magnetsetet som skulle sitta på 

kylskåpet för att vara lättillgängligt. Telefonuppföljning ingick och rådgivning gavs vid akuta 

förändringar (Sezgin et al., 2017). 

 

I studien av Köberich et al. (2015) som avvek från de andra studierna då resultatet inte visade 

på förbättrad livskvalitet hölls egenvårdsutbildning vid ett tillfälle på sjukhuset där personerna 

fick kort som beskrev möjliga ämnen för undervisning och en uppfattning om innehållet. Det 

var fritt för personerna att välja om alla ämnen skulle vara med eller om endast specifika 

ämnen skulle behandlas. All information diskuterades med personerna och individuella mål 

fastställdes. Efter utbildningssessionen fick personerna en broschyr om hjärtsvikt och en 

dagbok där personerna uppmanades att dokumentera kroppsvikt, blodtryck, hjärtfrekvens och 

ödem dagligen och vid behov även dokumentera märkbara problem eller symtom som kan 

vara relaterade till hjärtsvikten. Under utbildningssessionen fick personerna information om 

att de kunde delta i grupper som var inriktade på stöd vid hjärtsvikt och i träningsgrupper för 

personer med hjärtsjukdom som fanns i närheten av personernas bostad. Efter 

utbildningstillfället på sjukhus följdes personerna upp via telefon, fyra telefonsamtal inom tre 

månader, utöver sedvanlig vård. Under telefonsamtalen tillfrågades personen om 

symptomövervakning, vätskebegränsning, eventuella tecken på försämring av hjärtsvikten 

och i så fall vad personerna hade gjort åt det, förändringar i medicinsk behandling och 

individuella mål. Uppföljningssamtalen var standardiserade men med variation utifrån 

personens behov och erfarenhet. Om personerna visade tecken på att behöva specifika 

egenvårdsuppgifter fick personerna utbildning under uppföljningssamtalen. Dessutom hade 

personerna möjlighet att ställa frågor som rörde egenvården (Köberich et al., 2015).  

 

Telemonitoreringsprogram 

I tre av studierna undersöktes olika faktorer för telemonitorering eller telerehabilitering och 

samtliga studier resulterade i en förbättrad livskvalitet (Bernocchi et al., 2018; Hägglund et 

al., 2015; Ong et al., 2016). I studien av Bernocchi et al. (2018) fick personerna ett 

kombinationsprogram som innehöll träningsprogram, telerehabilitering, telefonuppföljning 

och telemonitorering som hölls av sjuksköterska och fysioterapeut. Personerna fick en 

pulsoximeter och en bärbar övervakning för övervakning av vitala parametrar samt en 

miniergometer och stegräknare. Rådgivningen innefattade svårigheter och framgångar som 

personerna träffade på vid livsstilsförändringar, effekt av läkemedel och eventuella 

förändringar av personens tillstånd. Sjuksköterskan och fysioterapeuten följde upp med 

veckosamtal per telefon för att bland annat kontrollera symtom och ge rådgivning. Personerna 

hade även möjlighet att ringa själva 24 timmar om dygnet (Bernocchi et al., 2018).  

  

I studien av Hägglund et al. (2015) gav heminterventionssystemet (HIS) information om 

hjärtsvikt och livsstilsråd enligt riktlinjerna och varje dag fick personerna dagens råd när de 

vägde sig. Informationen berörde fysisk aktivitet, rökning, vätskebegränsningar och 

vaccination enligt riktlinjer. Systemet övervakade även vikt och symtom. HIS bestod av en 
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trådlös läsplatta som var ansluten till en våg med ett specialiserat dataprogram. HIS 

utvecklades av vårdpersonal och patienter för att skapa ett nytt tillvägagångsätt inom området 

egenvårdsutrustning i hemmet. Personerna fick själva vidmakthålla kontrollen och inneha all 

data som läsplattan bestod av. Ingen information skickades till sjukhuset och var bara 

tillgänglig för vårdpersonalen om personen själv valde att ta med läsplattan till besöket. 

Genom att använda sig av läsplattan kunde personerna själv övervaka symtom som 

viktuppgång eller förändringar av välbefinnandet och då agera utifrån den återkoppling som 

erhölls från läsplattan. Personerna kunde själva söka information om hjärtsvikt på läsplattan. I 

en av vyerna i läsplattan fanns en grafisk representation av variationen i vikt och 

välbefinnande över tid. Var femte dag dök även en visuell analog skala upp där personerna 

kunde utvärdera sin upplevda hälsostatus. Personerna kunde själv styra den vätskedrivande 

behandlingen utifrån symtom med hjälp av datoriserade egenvårdsråd om flexibel 

vätskedrivande behandling. De kunde även följa medicineringen över tid i en av vyerna. Vid 

symtom som inte svarade på behandling skulle personerna kontakta hjärtsviktskliniken 

(Hägglund et al., 2015). 

 

I studien av Ong et al. (2016) användes ett hemmonitoreringssystem med elektronisk 

utrustning som bestod av en överföringsenhet, en våg och en blodtrycks- och pulsmonitor. 

Systemet var integrerat med en enhet som automatiskt skickade informationen till kliniken. 

Enheten gav varje dag personen tre frågor om symtom som skulle svaras skriftligen på 

enheten. Informationen kontrollerades dagligen på kliniken av en sjuksköterska. Studien 

visade bättre livskvalitet efter 180 dagar. Innan utskrivning guidade sjuksköterskan 

personerna igenom en broschyr om hjärtsvikt. Personerna fick även en genomgång av 

hemmonitoreringssystem som personerna skulle få med sig hem och förklarade varför det var 

viktigt att monitorera vikt, blodtryck, hjärtfrekvens och symtom. Det ingick regelbundet 

schemalagd telefoncoaching och telefonuppföljningen utfördes i största möjliga mån av 

samma sjuksköterska. Första samtalet var två till tre dagar efter utskrivning och sedan ett 

samtal per vecka första månaden för att glesas ut till ett samtal varje månad (Ong et al., 2016). 

I studien av Kalter-Leibovici et al. (2017) som undersökte ett uppföljningsprogram användes 

också ett telemonitoreringssystem som monitorerade blodtryck, vikt och hjärtfrekvens 

dagligen. Informationen skickades elektroniskt över till personens elektroniska journal på 

kliniken. Vid avvikelser utlöstes ett automatiskt larm som sjuksköterskan på kliniken kunde se 

(Kalter-Leibovici et al., 2017). 

 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade på en förbättrad livskvalitet när personer med 

hjärtsvikt fick sjuksköterskebaserad uppföljning via undervisningsprogram, 

uppföljningsprogram och telemonitoreringsprogram. Programmen innehöll faktorer som 

kontinuerlig undervisning om hjärtsvikt och egenvård, individualiserad vård, 

telemonitorering, telefonuppföljning, stöd- och rådgivande strategier, egenvårdshantering, 

närståendes delaktighet och hembesök. Faktorer som på olika sätt med fördel kan användas av 

sjuksköterskan i den sjuksköterskebaserade uppföljningen utifrån personens behov och 

resurser.  

 

Utbildning fanns med i samtliga studier och visar på att det är en viktig faktor. Att ge 

utbildning vid ett enstaka tillfälle tycks inte ha någon direkt påverkan på livskvaliteten, utan 



 

19 

 

det är något som behöver upprepas. I några av studierna i resultatet förbättrades livskvaliteten 

först efter några månader eller i slutet av interventionen (Andryukhin et al., 2010; Bernocchi 

et al., 2018; Chen et al., 2018; Hasanpour-Dehkordi et al., 2016; Hägglund et al., 2015; 

Mehralian et al., 2014; Ong et al., 2016; Sezgin et al., 2017; Smeulders et al., 2010;Yu et al., 

2015), vilket tyder på att informationen har upprepats under flera tillfällen. Att ge utbildning 

vid upprepade tillfällen, med både muntlig och skriftlig information kan öka kunskapen och 

förståelsen. Vid upprepade informationstillfällen har sjuksköterskan möjlighet att 

individanpassa informationen utifrån de olika faserna som personerna kan befinna sig i. För 

att sjuksköterskan ska kunna individanpassa undervisningen bör förståelse för personernas 

olika faser finnas. Hjärtsviktssyndromet kan i perioder ses som något främmande och i andra 

perioder så ser personen det som en del av sig själv. Hur länge personen har levt med 

hjärtsvikt kan också spela roll hur mottaglig personen är för information. Vid nyinsjuknande 

finns det en risk att personen befinner sig i förnekelse och då inte är mottaglig för information 

(Persson & Wikström, 2014). Dahlström (2010) beskriver att det är vanligt med kognitiv 

nedsättning vid hjärtsvikt, vilket också kan leda till nedsatt förmåga att komma ihåg 

information som ges under utbildning. Repetition av information kan göra det lättare att 

komma ihåg och förutsättningarna för en högre följsamhet skapas. Personcentrerad vård ger 

personer med hjärtsvikt en ökad delaktighet och ett mindre osäkert förhållande till sitt tillstånd 

(Dudas et al., 2012; Ekman et al., 2011). Genom att aktivt lyssna och låta personen berätta om 

sin kunskap kring hjärtsvikt kan behoven av information framträda (GPCC, 2018), vilket 

styrks i studierna av Dunbar et al. (2015) och Köberich et al. (2015) där kunskap och 

kunskapsbehov identifieras innan utbildning. Genom att lägga upp informationen utifrån vad 

personen måste, bör och vill veta kan en pedagogisk struktur skapas i undervisningen och 

underlätta så att informationen inte blir överflödig (Persson & Wikström, 2014). 

Kompletterande redskap i undervisning kan stärka den muntliga informationen och öka 

mottagligheten. Information som ges både muntligt och skriftligt med komplement av olika 

redskap kan även ge möjlighet för personen och närstående att i lugn och ro i hemmet själv 

söka kunskap. I studierna i resultatet användes redskap som informationsbroschyrer, 

dagböcker, power-points, filmer och surfplattor.  

 

Persson och Wikström (2014) benämner att interaktioner med andra personer med hjärtsvikt 

kan fungera som ett stöd för varandra. Forskning visar på att personer med hjärtsvikt som bor 

ensamma har fler upprepade återinläggningar jämfört med personer som bor tillsammans med 

en familjemedlem (Ma, 2019). Att utöka gruppsessioner och olika former av träffar skulle 

kunna ge möjlighet för ensamboende personer att känna sig mindre ensamma och mer 

behövda. Två studier i resultatet som visade på förbättrad livskvalitet kompletterade den 

individuella undervisningen med gruppsessioner där deltagarna kunde motivera varandra, 

diskutera och interagera (Andryukhin et al., 2010; Wang et al., 2017). I studien av Smeulders 

et al. (2010) var hela interventionen baserad på ett egenvårdprogram i gruppsessioner. Studien 

resulterade i endast förbättrad hjärtspecifik livskvalitet och påverkade inte den allmänna 

livskvaliteten. Det kan innebära att det i uppföljningen bör finnas mer individuell 

undervisning och att gruppsessioner endast bör användas som ett komplement. I den 

individuella undervisningen ges utrymme till diskussioner som kan vara svåra att dela i grupp. 

För alla personer är det inte självklart att våga öppna sig i grupp och integriteten kan vara svår 

att bevara. Det ställer ett högre krav och ansvar på sjuksköterskan att som 

Sjuksköterskeföreningen (2016) benämner att se till att varje person blir sedd och förstådd 

som en unik person med individuella behov, erfarenheter, resurser, värderingar och 

förväntningar.  
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Livskvalitet är något som förändras över tid, livskvaliteten kan sjunka i början av en sjukdom 

eller under en period med sämre hälsa men upplevelsen ändras ofta efter hand (SBU, 2012). 

Forskning visar på att livskvaliteten hos personer med hjärtsvikt försämras om de inte har 

tillräckligt med utbildning vid utskrivning (Yancy et al., 2013) eller inte får den 

basbehandling som är rekommenderad (Maggioni et al., 2013; Socialstyrelsen, 2015). 

Resultatet visar på att det är till fördel att redan innan utskrivning fånga upp utbildningsbehov 

och hälsostatus (Sezgin et al., 2017; Yu et al., 2015) och utbilda i hjärtsvikt (Chen et al., 2018; 

Hasanpour-Dehkordi et al., 2016). Redan år 2004 resulterade en studie i att undervisning av 

sjuksköterska innan utskrivning förbättrad egenvård, minskad risk för återinläggningar samt 

minskade vårdkostnader (Koelling, Johnson, Cody & Aaronson, 2004). Vad som orsakar brist 

i omhändertagandet kan bero på många faktorer. Många personer med hjärtsvikt följs inte upp 

på specifika hjärtsviktsmottagningar utan får uppföljning via primärvården eller är inlagda på 

annan avdelning där kunskapen om hjärtsvikt inte är tillräckligt. Detta kan leda till att adekvat 

uppföljning sedan uteblir. Det ställer även ett högre krav enligt Wikström (2014) på 

sjukvårdspersonal utanför hjärtsjukvården att lära sig mer om vården kring personer med 

hjärtsvikt.  

 

I resultatet har faktorer som god framförhållning, tidsplan och skapande av en individuell plan 

identifierats (Hasanpour-Dehkordi et al., 2016; Ong et al., 2016, Sezgin et al., 2017; Wang et 

al., 2016). Detta är faktorer som ingår i individualiserad vård och kan vara en bidragande 

faktor till förbättrad livskvalitet. Det är också faktorer som ingår i begreppet personcentrerad 

vård i olika omfattningar. I arbetet med personcentrerad vård ska en individuell plan skapas 

utifrån personens delaktighet, behov och resurser (GPCC, 2018). Resultatet visar på att om 

besök utförs redan innan utskrivning på avdelningen (Chen et al., 2018; Yu et al., 2015) 

skapas redan där en individuell plan och personen får möjlighet att tidigt veta vad 

uppföljningen kommer innebära. Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att personens 

förväntningar bör tas till vara och att detta kan leda till att ett aktivt deltagande skapas. Vid 

besök på avdelningen innan utskrivning får personerna möta den vårdpersonal som sedan 

kommer vara med i uppföljningen och ett partnerskap byggs upp tidigt (GPCC, 2018). Att 

tidigt få sätta upp egna mål är av betydelse för personer med hjärtsvikt (Eldh et al., 2010), 

vilket bekräftas i studien av Yu et al. (2015) där personerna fick stöd och utbildning i att 

själva kunna sätta sina mål för sin hälsa redan innan utskrivning från sjukhuset.  

 

Socialstyrelsen (2018) benämner att hur ofta och när första uppföljningsbesöken ska 

genomföras diskuteras fortfarande men rekommendationen är att uppföljning sker tidigt efter 

utskrivning och att det är personens behov som styr. För att identifiera personens behov är en 

viktig aspekt att sjuksköterskan är lyhörd och kan identifiera de hinder som det kan innebära 

att själv styra sin vård och veta när behov för uppföljning finns. Det finns tillstånd som gör 

det svårare för vissa personer att utföra och hantera det ansvar som hjärtsvikten medför. Stöd 

och motivation när personens resurser inte räcker till ska tillgodoses och säkras (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Resultatet visar på att uppföljningen kan ske på olika sätt och 

på olika platser och att detta kan påverka livskvaliteten positivt. Uppföljning kan ske både på 

kliniken, via telefon eller i hemmet. Tidigare studie visar att intensiv uppföljning i hemmet 

förbättrade livskvaliteten (Vavouranakis et al., 2003) vilket bekräftas i resultatet där 

specialundervisning i hemmet hade positiv påverkan på livskvaliteten (Mehralian et al., 

2014). Det är till fördel att kunna bidra med uppföljning i hemmet, speciellt för personer som 

har svårigheter att ta sig till olika platser men också för att hemmet är en trygg plats. 

Hembesök kan utveckla sjuksköterskans kompetens och leda till nya välfungerande arbetssätt 

där hela personens livssituation beaktas. 

 



 

21 

 

Resultatet i studien av Chen et al. (2018) följde upp personerna med hjärtsvikt genom ett 

multidisciplinärt team med kardiologer, coachsjuksköterska, sjuksköterskor, dietist och 

psykolog som är en rekommendation enligt Ponikowski et al. (2016). Sjuksköterskan ska 

driva vårdprocessen i samverkan med teamet som ska arbeta mot samma mål där personen är i 

centrum (McAlister et al., 2004; Ponikowski et al., 2016; Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Resultatet visar att om personens behov styr hur vården planeras och hur den ska 

genomföras kan det påverka livskvaliteten positivt (Kalter-Leibovici et al., 2017; Wang et al., 

2016; Yu et al., 2015). Eldh et al. (2010) benämner att personer som lever med hjärtsvikt har 

uttryckt att det är viktigt att de får känna sig delaktiga, att uppföljningen är baserad på 

kontinuitet och att samma vårdpersonal följer upp, vilket bekräftas i resultatet i studien av 

Ong et al. (2016), där samma sjuksköterska i största möjliga mån följde upp personen. 

 

I flera studier i föreliggande resultat användes telefonuppföljning som ett kompletterande 

redskap för att ge utbildning, stöd, rådgivning och symtomövervakning. Telefonuppföljning är 

en metod som innebär att personen inte behöver färdas någonstans för att få sin uppföljning 

med kontinuitet och att vården lättare kan ta kontakt och följa upp behandling. Sjukvården är 

idag belastad inom många olika områden och telefonuppföljning som ett komplement kan 

bidra till att personer med hjärtsvikt får det stöd de behöver för att kunna leva med hjärtsvikt, 

utan att behöva infinna sig på en mottagning. Telefonuppföljningen kan också leda till en 

förbättrad upplevelse för personerna. Personer med hjärtsvikt tycker att vården är dålig på att 

ta kontakt och följa upp hur behandlingen fungerar (Riksförbundet hjärtlung, 2018). Flera 

studier i litteraturöversikten visar på förbättrad livskvalitet när telefonuppföljning ingick i 

uppföljningen och när personerna hade möjlighet att ringa till mottagningen (Chen et al., 

2018; Dunbar., 2015; Sezgin et al., 2017; Srisuk et al., 2017; Wang et al., 2016; Yu et al., 

2015; Bernocchi et al., 2018; Kalter-Leibovici et al., 2017). I studien av Köberich et al. (2015) 

fick personerna platsbunden utbildning vid ett tillfälle och sedan telefonuppföljningen. 

Interventionen visade inte på förbättrad livskvalitet, vilket kan bero på att endast 

telefonuppföljning inte är att föredra utan att flera platsbundna möten med utbildning bör 

utföras och att telefonuppföljning endast är ett komplement. Möjligheten att kunna ringa till 

mottagningen vid behov kan skapa trygghet och en känsla av delaktighet (Eldh et al., 2010). 

När och hur ofta telefonuppföljningen utfördes ser olika ut i studierna och någon slutsats om 

när det är som mest gynnsamt kan därför inte dras. 

 

Resultatet visar att olika typer av monitorering har positiv påverkan på livskvaliteten 

(Bernocchi et al., 2018; Hägglund et al., 2015; Kalter-Leibovici et al., 2017; Ong et al., 2016). 

Telemonitorering ingår i begreppet e-hälsa, vilket är något som allt mer implementeras i 

sjukvården och den digitaliserade framtiden. E-hälsan kan användas för att utbyta information 

digitalt samt effektivisera, följa upp och utvärdera insatserna inom hjärtsviktsvården 

(Socialstyrelsen u.å.; Svensk sjuksköterskeförening, 2019). I studierna har olika 

telemonitoreringar visat på förbättrad livskvalitet vilket leder till att någon slutsats om vilket 

system som är att föredra inte går att ta. Gemensamt för systemen är att de övervakar symtom 

som kan leda till förvärrad hjärtsvikt och ger information om hjärtsvikt och egenvård. 

Systemen kan också utveckla den egna kunskapen om egenvård. Inamdar och Inamdar (2016) 

skriver att personer som lever med hjärtsvikt förknippas med dålig eller nedsatt livskvalitet 

bland annat på grund av den oförutsägbara risken av försämring och dekompensation som 

finns (Inamdar & Inamdar, 2016). Det kan vara en förklaring till varför studier med 

telemonitorering av vitala tecken och symtom leder till förbättrad livskvalitet. Personerna 

behöver inte komma till mottagningen eller ta ledigt från sitt arbete för att övervaka sina 

symtom eller vitala parametrar vilket också kan vara en bidragande faktor till förbättrad 

livskvalitet.  
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Svensk sjuksköterskeförening (2019) benämner att e-hälsan leder till en ökad delaktighet och 

personens egna resurser utvecklas. Det bidrar också till bibehållen hälsa och kontinuitet som 

är baserat på personcentread vård och evidens (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). 

Sjuksköterskan måste vara medveten om att telemonitorering inte är något som alla personer 

har resurser för eller vilja till att använda. För att kunna använda telemonitoreringen optimalt 

krävs att utbildning av systemet hålls innan användning, vilket utfördes i studierna i resultatet. 

Studierna visar på att telemonitorering är användbart även för den äldre befolkningen, 

medelålder var mellan 70 till 75 år i de olika studierna i resultatet (Bernocchi et al., 2018; 

Hägglund et al., 2015; Ong et al., 2016). Utbildning innan användning av systemet är av vikt 

för att det ska utgöra den effekt som det är menat att göra, att ge god, säker och jämlik vård 

(Socialstyrelsen u.å.; Svensk sjuksköterskeförening, 2019). I samtliga studier som hade 

telemonitorering (Bernocchi et al., 2018; Hägglund et al., 2015; Kalter-Leibovici et al., 2017 

Ong et al., 2016) ingick även utbildning om hjärtsvikt och telefonuppföljning, vilket kan tyda 

på att det är flera faktorer än bara telemonitorering som bidrar till förbättrad livskvalitet. Vilka 

av faktorerna det är som ger ett positivt resultat går inte att säga utifrån studierna.  

 

Tidigare forskning visar på att fysisk träning förbättrar funktionell kapacitet och livskvalitet 

hos personer med HFpEF (Edelmann et al., 2011). Detta styrks i resultatet av Bernocchi et al. 

(2018) där personerna fick ett kombinationsprogram som innehöll träningsprogram, 

telerehabilitering och telemonitorering som hölls av sjuksköterska och fysioterapeut. 

Personerna fick möjlighet till undervisning, egenvård med symtomövervakning och fysisk 

träning och resultatet visade på en förbättrad livskvalitet. Persson och Wikström (2014) 

benämner att personer med hjärtsvikt bör erbjudas fysisk träning, antingen enskild eller i 

grupp men träningsprogrammet ska formas individuellt (Persson & Wikström, 2014). I flera 

studier i resultat ingick fysisk träning antingen individuell eller i grupp, vilket tyder på att det 

kan vara en främjad faktor för förbättrad livskvalitet (Andryukhin et al., 2010; Chen et al., 

2018; Dunbar., 2015). 

 

Redan år 2007 påpekade Pattenden et al. att personer med hjärtsvikt upplever det svårt att 

hantera fysiska symtom, hantera flera olika sorters läkemedel, effekten av komorbiditet, att 

känna ångest, förvirring, att behöva anpassa livet efter hjärtsvikten och behandling samt de 

funktionella begränsningar som uppstår. Park et al. (2017) påpekar att egenvård är en del av 

behandlingen för personer med hjärtsvikt. Att utföra egenvård är viktigt för att minska 

mortalitet och morbiditet och för att förbättra livskvalitet (Park et al., 2017). För att egenvård 

ska fungera är det viktigt med god information och utbildning till personer med hjärtsvikt och 

deras närstående (Mårtensson, 2012). Resultatet i litteraturöversikten bekräftar att 

egenvårdshantering är en viktig faktor i uppföljningen som kan förbättra livskvaliteten (Chen 

et al., 2018; Dunbar et al., 2015; Hasanpour-Dehkordi et al., 2016; Kalter-Leibovici et al, 

2017; Wang et al., 2017; Wang et al., 2016; Yu et al., 2015). Resultatet visar att 

individanpassade utbildning, rådgivning och stödinsatser och att skapa en handlingsplan (Yu 

et al., 2015) kan vara viktigt för att få en fungerande egenvård. Att innan utskrivning få 

undervisning (Chen et al., 2018) och att få sina färdigheter av egenvård identifierade (Yu et 

al., 2015) kan även det vara av vikt så att egenvårdsprocessen påbörjas så fort som möjligt 

och sedan successivt utvecklas.  

 

En annan faktor som framkom i resultatet och som kan påverka livskvaliteten positivt är 

betydelsen av närståendes delaktighet. Enligt Seah et al. (2016) påverkar livskvaliteten inte 

bara personer som lever med hjärtsvikt utan även deras närstående. Närståendes livskvalitet 

kan i sin tur påverka personen som lever med hjärtsvikt och kan skapa en ond spiral (Seah et 

al., 2016). När närståendes roll blir att ta över omhändertagandet gällande omvårdnad och 
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monitorering är det viktigt att de tillsammans involveras i vården och får den kunskap som 

behovet kräver. Personen som lever med hjärtsvikt kan känna sig som en börda för den 

närstående och det är viktigt att som vårdpersonal informera om varför det är viktigt att 

involvera närstående i vården. Det finns en möjlighet att då även den närståendes livskvalitet 

förbättras eller bevaras, vilket är viktigt att det framkommer i informationen (Fridlund, 2012). 

I flera studier som resulterade i förbättrad livskvalitet erbjöds närstående att delta i 

uppföljningen (Bernocchi et al., 2018; Dunbar et al., 2015; Kalter-Leibovici et al, 2017; 

Mehralian et al., 2014; Wang et al., 2017; Wang et al., 2016) och i två studier inkluderades 

närstående i hela interventionen och visade på positiva resultat för personerna med hjärtsvikt 

(Hasanpour-Dehkordi et al., 2016; Srisuk et al., 2017). Närståendes livskvalitet bedömdes i en 

av studierna men visade inte på förbättrad livskvalitet (Srisuk et al., 2017). Vad det beror på 

är svårt att säga men det kan ha att göra med som Pattenden et al. (2007) benämner att 

närstående känner ett stort ansvar att ta över omhändertagandet och det kan påverka 

närståendes dagliga liv. Det kan vara en orsak till att närståendes livskvalitet inte förbättrades 

i studien. Närståendes delaktighet kan hjälpa och stödja personerna med hjärtsvikt att hantera 

information och det ansvar det medför att leva med hjärtsvikt. Sjuksköterskan bör se 

närstående som en resurs men på deras egna villkor och förmågor, samt ha insikt i familjens 

hela livssituation för att kunna stödja (Fridlund, 2012).   

 

Eftersom hjärtsvikt drabbar ett stort antal människor i hela världen (Ambrosy et al., 2014) och 

leder till allvarlig prognos med progressiv försämring, hög morbiditet och mortalitet, sänkt 

livskvalitet, upprepade behov av sjukhusinläggningar och polikliniska besök (Shafazand et al., 

2009; Socialstyrelsen, 2018) bör uppföljningen vara individanpassad med struktur och 

kontinuitet. Om det är som Brülde (2013) benämner, att livskvalitet är det som gör livet värt 

att leva, är det av vikt att fortsätta mäta livskvalitet hos personer med hjärtsvikt för att kunna 

dra slutsatser inom forskning om en åtgärd förbättrar livskvaliteten eller inte. Livskvalitet kan 

vara svårt att mäta eftersom det är något som ständigt kan förändras över tid och är en 

individuell upplevelse. När i tid som livskvaliteten mäts, hur personen mår just den dagen och 

personers individuella förväntningar kan vara en del av det som påverkar resultatet i en studie. 

Vid utskrivning kan livskvaliteten vara sämre men förbättras när personer återgår till hemmet 

och när personen med tiden börjar återfå hälsa efter en försämring (SBU, 2012). Hjärtsvikt är 

också något som varierar beroende på ålder, kön och etnisk bakgrund (Wikström, 2014), 

vilket i sin tur kan påverka livskvaliteten och mätningen av den på olika sätt. Personer kan 

tolka mätinstrumenten på olika sätt utifrån personlighet, kön, ålder och etnisk bakgrund. 

Enligt Fotos et al. (2013) kan det påverka vilken NYHA-klassificering som personen befinner 

sig i hur de skattar sin livskvalitet. Hjärtsvikt är ett syndrom där symtomen påverkar 

personens livskvalitet. Resultatet i studien av Fotos et al. (2013) visade på att personer med 

hjärtsvikt i NYHA-klassificeringen IV hade sämre livskvalitet jämfört med personerna i 

NYHA-klassificeringen III. Vilket tyder på att en högre NYHA-klassificering har ett samband 

med lägre livskvalitet. I studierna som inkluderats har personerna olika NYHA-klassificering 

och det kan ha påverkat resultatet i studierna. De flesta personerna som undersökts i studierna 

som granskats befann sig i NYHA-klassificering II till III och i en ålder över 60 år. Fotos et 

al. (2013) styrker att faktorer som ålder, vilken behandling som personerna har fått möjlighet 

att få och komorbiditet kan påverka livskvaliteten. Det är inte bara viktigt för personen som 

lever med hjärtsvikt att ha en hög livskvalitet utan även för hela samhället för att minska de 

vårdkostnaderna som hjärtsvikt leder till (Dahlström, 2010). 

 

I litteraturöversiktens artiklar presenteras studier från Kina, USA, Iran, Sverige, Ryssland, 

Italien, Israel, Tyskland, Turkiet, Nederländerna, Taiwan och Thailand, vilket kan spegla en 

del av världens personer som lever med hjärtsvikt. Uppföljning och omhändertagande ser 
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sannolikt olika ut beroende på vart i världen personen befinner sig och på grund av att 

människor har olika förutsättningar i olika delar av världen, vilket kan påverka 

generaliserbarheten. Ändå har gemensamma faktorer kunnat ses i studierna som kan vara 

gemensamt för alla personer som lever med hjärtsvikt. Detta kan anses vara god 

generaliserbarhet för vården i Sverige. Att inkludera artiklar från olika delar av världen kan 

anses som en styrka då det ger en stor variation. Sverige går in i ett mer mångkulturellt 

samhälle med mångkulturell vård och det är då av fördel att ha kunskap och förståelse från 

andra delar av världen för att vården ska kunna byggas utifrån personcentrad vård.  

 

  

Metoddiskussion 

 

För att besvara syftet valdes en litteraturöversikt. En litteraturöversikt genomförs med fördel 

när det aktuella kunskapsområdet inom ett visst ämne vill beskrivas (Forsberg & Wengström, 

2016; Kristensson, 2014). Att välja en litteraturöversikt för att besvara syftet sågs som en 

styrka då det sammanställer flera studiers resultat och inte hade kunnat utföras med en enstaka 

empirisk studie. Sammanställningen av den relevanta kunskapen kan bidra till 

förbättringsarbete eller inspirera till vidare forskning inom omvårdnad (Kristensson, 2014). 

En litteraturöversikt kan som syftet var i denna studie handla om kunskap om vilka 

interventioner som är till nytta för personer med sjukdom eller tillstånd och med hjälp av 

befintlig litteratur försöka finna svar på den fråga som ställts. Enligt Forsberg och Wengström 

(2016) kan både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderas men i föreliggande 

litteraturöversikt var alla artiklarna av kvantitativ ansats. Hade även kvalitativa artiklar 

inkluderats kunde resultatet blivit annorlunda och kanske fått en starkare syn utifrån 

personernas upplevelse av vilka metoder som påverkar livskvaliteten, men syftet i denna 

litteraturöversikt var inte att undersöka upplevelser.  

 

Genom att sätta upp tydliga exklusions- och inklusionskriterier, diskutera och bestämma 

sökord har författarna kunnat genomföra sökningarna individuellt för att sedan diskutera 

fynden och gå igenom sökningarna ytterligare en gång. Att ha tydliga exklusions- och 

inklusionskriterier har underlättat i arbetet när beslut skulle tas om vilken litteratur som skulle 

vara med i litteraturöversikten för att kunna svara på syftet (Forsberg & Wengström, 2016). 

Socialstyrelsen (2018) skriver att utvecklingen inom hjärtsjukvården går snabbt framåt och 

författarna har ansett att begränsningen på tio år kan vara en svaghet på grund av det, men om 

begränsningen ändrades till fem år fanns det inte tillräckligt med artiklar av hög kvalitet. 

Trovärdighet stärks av att endast artiklar som var peer reviewed inkluderades, vilket innebär 

att studierna är bedömda som vetenskapliga av ämnesexperter (Henricson, 2017; Polit & 

Beck, 2017). Endast originalartiklar inkluderades för att inte få med sekundärkällor eftersom 

det är litteratur som i sin tur är refererade till andra källor (Kristensson, 2014). 

Demenssjukdom exkluderades eftersom det kan uppstå kognitiva svårigheter för personer 

med demenssjukdom att delta i studier (Polit och Beck, 2017) och att studier med inriktning 

på demenssjukdom får en annan inriktning. Personer under 18 år exkluderades eftersom 

hjärtsvikt ökar med stigande ålder och syftet var inte att titta på studier gällande barn då det 

hade fått en annan inriktning. Studierna inkluderade både män och kvinnor vilket kan öka 

generaliserbarheten eftersom båda könen företräds (Henricson, 2017). Inget urval gjordes 

gällande NYHA-klassificering eftersom det skulle begränsa antalet studier. Det kan anses som 

en svaghet då livskvaliteten kan vara beroende av NYHA-klassificering. Personer har olika 

livskvalitet beroende på vilken NYHA-klassifikation de befinner sig i enligt Fotos et al. 

(2013). Artiklarna skulle vara skrivna på engelska för att få ett stort utbud av artiklar att välja 

på eftersom flertalet studier är skrivna på engelska samt för att författarna skulle kunna förstå 
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innehållet av studierna. I översättningen av artiklarna har författarna flera gånger läst texten 

och tillsammans diskuterat innehållet för att få en så trovärdig översättning som möjligt. Till 

hjälp att översätta litteraturen har lexikon använts som verktyg.  

 

Inget medvetet urval har gjorts gällande att välja artiklar med kvantitativ eller kvalitativ 

ansats. Under datainsamlingen mynnade det ut i att samtliga studier var av kvantitativ ansats 

vilket ansågs kunna svara bäst på syftet, då det var att belysa olika metoder av uppföljningen 

och dess påverkan på livskvaliteten. Samtliga studier var av RCT vilket ansågs kunna svara på 

syftet på bästa sätt eftersom denna metod anses säkrast kunna svara på frågan om vilken 

åtgärd som är mest effektiv samt för att avgöra om effekterna beror på åtgärderna och inte på 

bakgrundsförhållanden mellan grupperna som studeras. Antalet deltagare i de inkluderade 

studierna var mellan 62 till 1437 personer. Ett större antal deltagare kan möjliggöra att säkrare 

slutsatser kan dras av resultatet. RCT har högt bevisvärde samt anses som den mest använda 

studien för att påvisa effektivitet (Forsberg & Wengström, 2016; Rosén, 2017). Enligt 

Forsberg & Wengström (2016) bör begränsning utföras till endast RCT, om det inom området 

finns ett stort antal av dessa, vilket stärker validiteten av denna litteraturöversikt. RCT har 

ofta ett stort urval vilket ökar generaliserbarheten (Henricson, 2017). 

 

Trovärdigheten stärks vid sökning i flera databaser (Henricson, 2017) och i denna 

litteraturöversikt utfördes systematisk sökning i databaserna CINAHL och PubMED, där flest 

artiklar hittades. En svaghet skulle kunna vara att endast två databaser användes men 

författarna ansåg att tillräckligt med litteratur fanns i de två databaserna och en styrka är att 

båda databaserna är stora inom omvårdnadsforskning och har ett brett utbud (Henricson, 

2017). För att systematiskt söka efter litteratur användes indexord som MeSH termer och 

Subject Headings. Fritextsökning utfördes också eftersom alla sökord inte fanns som MeSH 

termer eller Subject Headings samt att nyare studier inte alltid har hunnit få tilldelade 

indexord (Karlsson, 2017). En kombination av både indexord och fritextsökning utfördes för 

att få ett utökat resultat. Sökorden valdes utifrån syftet och en pilotsökning utfördes först för 

att få ett begrepp om hur mycket forskning det fanns inom området. Sökorden heart failure, 

quality of life och follow-up gav stora mängder artiklar i sökningarna. För att begränsa 

träffantalet i sökningarna och göra antalet träffar mer hanterbart kompletterades sökningarna 

med ytterligare sökord. Karlsson (2017) skriver att det gör att sökningen blir mer precis, 

vilket stärker att datainsamlingen genererar i tillförlitliga artiklar (Karlsson, 2017). För att öka 

sökningens sensitivitet användes de Booleska sökoperatörerna OR och AND. Författarna 

gjorde databassökningarna först enskilt och sedan tillsammans för att kontrollera så att 

sökningarna var utförda korrekt. Dubbletter av artiklar uppstod i flera av sökningarna, vilket 

är en styrka då det ökar sökningens sensitivitet och att rätt sökord använts (Karlsson, 2017). 

Artiklar som valdes bort var artiklar av låg kvalitet och artiklar som handlade mer om 

återinläggning än livskvalitet eller studier med endast läkare med i interventionen eftersom 

det inte svarade på litteraturöversiktens syfte. 

 

Artiklarna kvalitetsbedömdes utifrån bedömningsunderlaget (Bilaga A) som Sophiahemmet 

skola har utformat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, 

Nilsson och Sandström (2016). Antal artiklar som var av hög kvalitet var 12 och fyra var av 

medelkvalitet. Att välja artiklar med låg kvalitet kan vara en svaghet och bör inte inkluderas i 

en litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2016). Att välja artiklar som är vetenskapligt 

granskade och har fått ett etiskt godkännande ger litteraturöversikten trovärdighet. Det visar 

även på att det i en litteraturöversikt är viktigt att tänka på att som Olsson och Sörensen 

(2011) nämner att forskning har utförts med respekt för människovärdet, att mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter ska beaktas. Samtliga artiklar kvalitetsbedömdes först 
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enskild sedan tillsammans vilket stärker reliabiliteten (Kristensson, 2014). Eftersom 

författarna till denna litteraturöversikt har begränsad erfarenhet av kvalitetsgranskning och de 

metoder som studierna använder sig av kan kvalitetsbedömningen ha påverkats. Studierna kan 

ha fått för hög eller för låg kvalitet på grund av detta och kan ha påverkat resultatet 

(Henricsson, 2017).  

 

Vid utförande av dataanalysen användes en integrerad analys. Resultatet sammanställdes med 

stöd av Kristensson (2014). Att göra analysen i olika steg är en styrka då resultatet presenteras 

på ett överskådligt sätt (Kristersson, 2014). Utvalda artiklarna lästes och tolkades flera gånger 

för att öka förståelsen och helheten av innehållet samt för att minska misstolkningar som kan 

orsaka svaghet av resultatet. I metoddelen i artiklarna beskrevs interventionen i sin helhet så 

som utbildningsprogram och uppföljningsprogram, men specifika delar i det ingående 

programmet vad det var som påverkade livskvaliteten framgick inte. I de olika studierna har 

det funnits mer eller mindre information som passade in under olika kategorier, vilket också 

har gjort det svårt att kategorisera litteraturen.  

 

I studierna har olika mätinstrument använts för att bedöma livskvalitet, vid användning av 

många olika mätinstrument kan det vara svårt att dra slutsatser av resultaten i en 

litteraturöversikt. Hur mätinstrument är konstruerade och hur personer uppfattar de olika 

mätinstrumenten kan påverka reliabiliteten i en studie. Hade studierna använt sig av samma 

mätinstrument eller ett mer begränsat antal av mätinstrument hade pålitligheten varit större 

(Henricson, 2017). Enligt Forsberg och Wengström (2016)  bör mätinstrument som är 

validerade användas för att underlätta bedömningen av livskvalitet. Resultat som är baserat på 

användning av studiespecifika instrument som inte tidigare prövats ska tas med försiktighet. 

Urvalet av artiklar i litteraturöversikten är trovärdigt på grund av att samtliga studier som 

författarna valt att inkluderat har använt sig av validerade mätinstrument. Detta tyder också på 

att studiernas resultat är trovärdiga (Forsberg och Wengström, 2016). 

 

Båda författarna i denna litteraturöversikt har medverkat i alla delarna vilket stärker 

reliabiliteten. Grupphandledningsträffar som inkluderade granskning av litteraturöversikten 

har pågått under hela processen vilket stärker både trovärdigheten och pålitligheten 

(Henricson, 2017). Båda författarna har klinisk erfarenhet inom hjärtsvikt men endast en 

författare har erfarenhet av hjärtsviktsmottagning. Författarnas förförståelse har diskuterats 

kontinuerligt för att begränsa påverkan på resultatet (Henricson, 2017). Distansen mellan 

författarnas geografiska plats har gjort att allt arbete har skett via dator. Författarna har fysiskt 

inte kunnat sitta tillsammans vilket kan ha försvårat kommunikationen, att inte kunna sitta och 

diskutera med artiklarna framför sig, att vara bunden till datorn och den digitala världen. Om 

det har påverkat resultatet är svårt att säga, men upplevelsen är att det är mer tidskrävande att 

arbeta på distans och det kan ha tagit tid som skulle kunnat läggas på författandet av 

litteraturöversikten. 

 

 

Slutsats 

 

Litteraturöversikten visar på att personer med hjärtsvikt är en grupp med olika behov. Det 

föreligger ett behov att sjuksköterskan arbetar med faktorer som är individanpassade med 

personen i centrum. Olika faktorer som undervisning, telefonuppföljning, hembesök, 

närstående delaktighet, e-hälsa med telemonitorering och telerehabilitering kan vara faktorer i 

uppföljningen som har en positiv inverkan på livskvaliteten. Utbildning om hjärtsvikt, 

symtom och egenvård med kompletterande redskap som hjälp är en faktor som framkom i 
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samtliga studier. Slutsatsen är att uppföljningen bör eftersträva kontinuitet och struktur efter 

personens behov, resurser och erfarenheter samt stödja personen i att lära sig leva med sin 

hjärtsvikt för att kunna leva med så god livskvalitet som möjligt. 

 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Resultatet från denna litteraturöversikt går inte att generalisera så att resultatet i sin helhet kan 

användas kliniskt. Resultatet visade på att sjuksköterskebaserad uppföljning med 

individanpassade faktorer kan förbättrar livskvaliteten hos personer med hjärtsvikt. Fler 

personer bör få sin uppföljning på hjärtsviktmottagning av en sjuksköterska med 

specialistutbildning inom området. Personen bör också få möjlighet att välja på att komma till 

mottagningen eller få sin uppföljning i hemmet. Arbetet med att implementera 

hjärtsviktmottagningar på vårdcentralerna bör fortgå och utvecklas för att öka kontinuitet och 

tillgängligheten i uppföljningen av hjärtsvikt i närheten av där personerna bor. Det ger 

personerna möjlighet att spara energi från långa resor och kunna lägga energi på annat som 

ökar livskvaliteten ytterligare. I implementeringen och vid förbättringsarbeten av 

hjärtsviktmottagningar borde uppföljningen utvecklas till att arbeta personcentrerat med 

möjlighet till digital uppföljning för dem som vill och har resurser till det. Viktigt är även att 

uppföljningen bör starta redan innan utskrivning för att personen ska känna så stor trygghet 

som möjligt när personen lämnar avdelningen.  

 

Vidare forskning på de enskilda faktorerna som har framkommit är önskvärt för att belysa 

vart det behövs mer forskning och vart det redan finns tillräckligt med forskning. Vidare 

forskning behövs också för att kunna säga att det med så stor säkerhet det är möjligt är en 

faktor som främjar livskvaliteten i uppföljningen. Fler randomiserade studier bör utföras som 

syftar till att särskilja faktorerna, undervisning, telefonuppföljning, hembesök, närstående 

delaktighet, e-hälsa med telemonitorering och telerehabilitering, för att specifikt kunna säga 

vilka faktorer som påverkar livskvaliteten. Det hade även varit av intresse att utföra kvalitativ 

forskning för att identifiera vad personer med hjärtsvikt vill ska finnas med i uppföljningen 

och vilka behov de har i sin uppföljning för att bevara eller förbättra livskvalitet. En 

systematisk litteraturstudie är önskvärt för att finna forskningsresultat som visar på hur 

personer som lever med hjärtsvikt kan behålla eller förbättra sin livskvalitet och vilka faktorer 

det är som ligger bakom en framgångsrik strategi och därefter fylla kunskapsluckorna med 

nya studier. 
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I 

 

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, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 
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 deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

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 deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 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 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

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

  



 

II 

 

Artikelmatris BILAGA B 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Andryukhin, 

A., Frolova, E., 

Vaes, B., & 

Degryse, J 

2010 

Ryssland 

The impact of a 

nurse-led care 

programme on 

events and 

physical and 

psychosocial 

parameters in 

patients with heart 

failure with 

preserved ejection 

fraction: A 

randomized 

clinical trial in 

primary care in 

Russia 

Syftet med studien 

var att bedöma 

effekterna av 

strukturerad 

sjuksköterskeledd 

patientutbildningspr

ogram och vårdplan 

i allmän praxis på 

resultatparametrar 

och händelser hos 

personer med 

HFPEF. 

Blindade randomiserad studie med en intervention 

under sex månader och uppföljning under ytterligare 12 

månader. I interventionen ingick ett 

sjuksköterskeprogram som bestod av tre delar. Första 

var utbildning en gång per vecka i fyra veckor i 

gruppsession med fem till sex personer 

(sjukdomsinformation, livsstilsförändringar och 

behandlingar), bedömning av individuella 

livsstilsförändringar och kardiovaskulära riskfaktorer 

utfördes. Andra delen var fysisk träning. Tredje delen 

var proaktiv och stödjande omvårdnad 

(livsstilsförändringar, förståelse för läkemedel, 

symtomförändring) genom veckovisa 

mottagningsbesök eller via telefon under fem månader. 

Formuläret The Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire (MLHFQ) användes för bedömning 

livskvalitet. 

N=100 (25) Efter sex månader 

förbättrade 

personerna i 

interventionsgruppen 

sin livskvalitet, 

ångest, BMI, 

midjeomfång, 

gångtest, total 

kolesterol signifikant. 

Återinläggning eller 

kardiovaskulär död 

minskade inte 

signifikant under sex 

månader. 

I/RCT 

Bernocchi, A., 

Vitacca, M., La 

Rovere, M T., 

Volterrani, M., 

Galli, T., 

Baratti, D.,… 

Scalvini, S.  

2018 

Italien 

Home-based 

telerehabilitation 

in older patients 

with chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease and heart 

failure: a 

randomized 

controlled trial 

Syftet var att 

studera 

genomförbarheten 

och effektiviteten 

av en integrerad 

telerehabilitering. 

Randomiserad kontrollerad studie. Kontrollgruppen 

fick sedvanlig vård, de instruerades även i 

utbildningssession om hälsosam livsstil och 

uppmanades att utöva fysisk aktivitet om det önskades. 

Interventionsgruppen fick under fyra månader 

telerehabilitering med övervakning av 

kardiorespiratoriska parametrar, veckosamtal med både 

sjuksköterska och fysioterapeut och ett 

träningsprogram som bedömdes varje vecka av 

fysioterapeuten. Personerna fick en pulsoximteter och 

en bärbar övervakning för att övervaka vitala 

parametrar. Personerna kunde ringa dygnet runt till 

personalen. Ett personligt träningsprogram utformades 

och personerna fick en ergometer, stegräknare och 

dagbok. Fysioterapeuten instruerade personerna och 

deras närstående i hur programmet skulle utföras med 

N=112 (32) Resultatet visade en 

signifikant förbättring 

av livskvaliteten i 

interventionsgruppen 

efter fyra månader. 

I/RCT 



 

III 

 

fokus på rehabiliteringsmålen. Nivån var baserad på att 

nå en måttlig eller hög nivå av dyspné eller 

muskeltrötthet enligt Borgskalan. Telefonsamtalen med 

sjuksköterska fokuserade på status och symtom på 

tillståndet, rådgivning angående kost, livsstil och 

läkemedel. Samtalet varje vecka med fysioterapeut 

utfördes för att verifiera träningsnivån, planering av 

rehabiliteringsmålen och gav förstärkning av värdet av 

livsstilsförändring och vikten av träning. Formuläret 

MLHFQ användes för bedömning av livskvalitet. 

Chen, Y., Funk, 

M., Wen, J., 

Tang, X., 

He,G., & Liu, 

H. 

2018 

Kina 

Effectiveness of a 

multidisciplinary 

disease 

management 

program on 

outcomes in 

patients with heart 

failure in China: 

A randomized 

controlled single 

center study 

Syftet var att 

fastställa om ett 

multidisciplinärt 

uppföljningsprogra

m förbättrade 

livskvalité, fysisk 

prestation, 

depressiva symtom, 

egenvårds beteende, 

mortalitet och 

återinläggningar 

hos personer med 

hjärtsvikt. 

Randomiserad kontrollerad studie. Kontrollgruppen 

fick sedvanlig vård och interventionsgruppen fick 

uppföljning av hjärtsviktsteam (sjuksköterska, 

kardiolog, fysioterapeut, dietist och 

coachsjuksköterska) med utskrivningsutbildning, fysisk 

träning, uppföljning i hemmet och telefonsamtal i 180 

dagar. Ett individuellt utskrivningssamtal med 

kardiolog (definition av hjärtsvikt, tecken och symtom 

på hjärtsvikt, vikten av att väga sig, vätskebalans, 

aktion vid förvärrade symtom, egenvårdsförmåga, 

läkemedels förståelse och kostrådgivning). Hembesök 

två veckor efter utskrivning (sjuksköterska kontrollera 

tecken och symtom samt säkerhet i hemmet), 

telefonuppföljning varannan vecka (kardiolog 

kontrollerade förståelse för läkemedel, fysisk aktivitet 

och förstärkt utbildning) och utbildning av 

sjuksköterska efter 90 och 180 dagar (ytterligare 

information om hjärtsvikt och egenvård). Fysisk 

träning med fysioterapeut ingick i programmet. Vid 

besök gav sjuksköterskan specialundervisning och 

fysisk träning baserat på personens livskvalitet, fysiska 

prestation och egenvårdsbeteende. Formuläret MLHFQ 

användes för bedömning av livskvalitet. 

N= 62 (2) Livskvaliteten 

förbättrades i både 

grupperna, en 

signifikant skillnad 

kunde ses först efter 

180 dagar då 

interventionsgruppen 

hade signifikant 

förbättrad 

livskvalitet. 

I/RCT 



 

IV 

 

Dunbar, S., 

Reilly, C., 

Gary, R., 

Higgins, M., 

Culler, S., 

Butts, B., & 

Butler, J 

2015 

USA 

Randomized 

clinical trial of an 

integrated selfcare 

intervention for 

persons with heart 

failure and 

diabetes. Quality 

of life and 

physical 

functioning 

outcomes 

Syftet var att testa 

en integrerad 

egenvårdsinterventi

on och se effekterna 

på livskvalitet, 

fysisk funktion och 

fysisk aktivitet hos 

personer med 

hjärtsvikt och 

diabetes. 

Randomiserad 2-gruppsdesign. Interventionsgruppen 

fick individuell utbildning- och rådgivningsmöte. 

Anhöriga uppmuntrades att vara med. Skriftlig 

information om hjärtsvikt och egenvård. Genomgång 

av hjärtsvikt och diabetes mellitus och hur förhållanden 

interagerar och möjlig påverkan på vätskebalans, 

glukosanvändning och insulinresistens. Positiva och 

motiverande meddelanden fokuserade på daglig 

egenvård, självövervakning av glukos, kroppsvikt och 

symtom och metoder för att förbättra symtom. 

Strategier för att följa en integrerad kost med lågt 

natrium- och kolhydratintag, beteende kring att ta sina 

läkemedel, sätt att främja efterlevnad och mun- och 

fotvård samt när personerna skulle vidta åtgärder eller 

ringa personalen. Kunskapsfrågeformulär användes för 

att skräddarsy individuell information. Hembesök av 

sjuksköterska 48 till 72 timmar efter utskrivning. 

Uppföljning med telefonsamtal ingick också. 

Formulären MLHFQ, EQ-5D och EQ-VAS användes 

för bedömning av livskvalitet. 

N= 134 (26) Mätning med 

MLHFQ visade 

signifikant bättre 

livskvalitet i 

interventionsgruppen. 

EQ-VAS visade på 

förbättrad livskvalitet 

för 

interventionsgruppen. 

EQ-5D visade inte på 

någon förbättring. 

I/RCT 

Hasanpour-

Dehkordi, A., 

Khaledi-Far, 

A., Khaledi-

Far, B., & 

Salehi-Tali, S. 

2016 

Iran 

The effect of 

family training 

and support on the 

quality of life and 

cost of hospital 

readmissions in 

congestive heart 

failure patients in 

Iran 

Syftet var att 

undersöka 

effekterna av 

familjeträning och 

stödet av 

livskvalitet och 

kostnader för 

återinläggning av 

personer med 

hjärtsvikt. 

En blindad kontrollerad randomiserad studie. 

Interventionsgruppen fick tränings- och 

utbildningsprogram tillsammans med närstående som 

utfördes efter utskrivning och efter tre månader. Ett 

standard frågeformulär fylldes i vid utskrivning och 

efter sex månader för att bedöma livskvaliteten.  

Formuläret SF-36 användes för bedömning av 

livskvalitet. 

N= 90 (0) Resultatet visade en 

signifikant förbättring 

av livskvalitet i 

interventionsgruppen 

efter interventionen. 

I/RCT 

Hägglund, W., 

Lyngå, P., Frie, 

F., Ullman, B., 

Persson, H., 

Melin, M., & 

Hagerman, I. 

2015 

Sverige 

Patient-centered 

home-based 

management of 

heart failure.  

Findings from a 

randomized 

clinical trial 

evaluating a tablet 

computer for self-

Syftet var att 

utvärdera om ett 

nytt 

heminterventionssy

stem (HIS, 

OPTILOGG) som 

består av en 

specialiserad 

programvara, en 

En prospektiv randomiserad kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen fick en läsplatta (HIS, 

OPTILOGG) som var trådlöst ansluten till en viktskala 

med specialiserad programvara, som övervakade vikt 

och symtom, titrera diuretika och gav information om 

hjärtsvikt och livsstilsråd. Interventionen pågick under 

tre månader. Kontrollgruppen fick sedvanlig vård men 

samma informationsbroschyr om hjärtsvikt som 

interventionsgruppen, samt telefonnummer att ringa 

N=82 (10) Vid start var där 

ingen skillnad i 

livskvaliteten mellan 

grupperna. Efter tre 

månader förbättrades 

den hälsorelaterade 

livskvaliteten 

signifikant. 

Egenvården 

I/RCT 



 

V 

 

care, quality of 

life and effects on 

knowledge 

surfplatta som är 

trådlöst kopplad 

med en viktskala 

om det har effekt på 

förbättrad egenvård, 

hälsorelaterad 

livskvalité, kunskap 

om hjärtsvikt och 

minskade 

sjukhusdagar.  

vid behov. Formuläret Kansas City Cardiomyopathy 

Questionnaire (KCCQ) användes för att bedöma 

hälsorelaterad livskvalitet. För att bedöma den 

generella hälsorelaterade livskvaliteten användes The 

Swedish version of the Health Survey (SF-36). 

förbättrades och antal 

sjukhus dagar 

minskade.  

Kalter-

Leibovici, O., 

Freimark, D., 

Freedman, L., 

Kaufman, 

G., Ziv, A., 

Murad, H.,… 

Haim Silber, H.  
2017 

Israel 

Disease 

management in 

the treatment of 

patients with 

chronic heart 

failure who have 

universal access 

to health care: a 

randomized 

controlled trial 

Syftet var att 

utvärdera den 

långsiktiga effekten 

av ett omfattande 

sjukdomshanterings

program för 

personer med 

kronisk hjärtsvikt. 

Öppen randomiserad studie. Kontrollgruppen fick 

sedvanlig vård och interventionsgruppen fick 

uppföljning av multidisciplinära team, övervakning av 

symtom och i samband med det läkemedelsjustering, 

övervakning i hemmet av blodtryck, hjärtfrekvens och 

vikt. Närstående fick också stöd. Allt dokumenterades i 

en elektronisk journal. Sjuksköterska följde upp 

personerna mellan klinikbesöken med regelbundna 

kontakter via telefon eller videosamtal via dator. 

Formuläret SF-36 användes för bedömning av 

livskvalitet. 

N= 1360 

(121) 

Personerna i 

interventionsgruppen 

var mindre benägna 

att uppleva måttlig 

till svår depression 

och hade en bättre 

hälsorelaterad 

livskvalitet än de som 

tilldelats vanligt vård. 

De var också mer 

benägna att förbättra 

sin NYHA-

klasssificering. 

I/RCT 

Köberich, S., 

Lohrmann, C., 

Mittag, O., & 

Dassen, T 

2015 

Tyskland 

Effects of a 

hospital-based 

education 

programme on 

self-care 

behaviour, care 

dependency and 

quality of life in 

patients with heart 

failure – a 

randomized 

controlled trial 

Syftet var att 

utvärdera effekten 

av 

sjuksköterskebasera

d, sjukhusbaserad 

hjärtsviktsspecifik 

utbildning med en 

tre månaders 

telefonuppföljning 

av egenvård, 

vårdberoende och 

livskvalitet hos 

personer med 

hjärtsvikt.  

Icke-blindad randomiserad kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen fick individuell utbildning 

tillsammans med närstående om egenvård för hjärtsvikt 

vid ett tillfälle med telefonuppföljning fyra gånger 

under tre månader utöver sedvanlig vård. En broschyr 

delades. Personerna i kontrollgruppen erhöll sedvanlig 

vård. Formuläret The Kansas City Cardiomyopathy 

Questionnaire (KCCQ) användes för bedömning av 

livskvalitet. 

N=128 (18) Ingen effekt på 

livskvaliteten men 

förbättring av 

egenvård kunde ses i 

interventionsgruppen. 

I/RCT 



 

VI 

 

Mehralian, H., 

Salehi, S., 

Moghaddasi, J., 

Amiri M., & 

Rafiei, H 

2014 

Iran 

The Comparison 

of the Effects of 

Education 

Provided by 

Nurses on the 

Quality of Life in 

Patients with 

Congestive Heart 

Failure (CHF) in 

Usual and Home-

Visit Cares in Iran 

Syftet med studien 

var att fastställa 

effekterna på 

livskvalitet hos 

personer med 

hjärtsvikt genom 

utbildning som 

hölls av 

sjuksköterska vid 

hembesök i 

jämförelse med 

vanlig vård. 

Blindad randomiserad kontrollerad studie. Grupperna 

fick träffa sjuksköterska på sjukhus innan utskrivning. 

Grupp I fick sedvanlig uppföljning och grupp II fick 

specialundervisning avseende hjärtsvikt i hemmet. 

Specialundervisningen följde en checklista för 

hemvårdsbesök för personer med hjärtsvikt och 

innehöll: information om sjukdomen, vanliga tecken 

och symtom och eventuella komplikationer av 

sjukdomen, förskriva läkemedel, eventuella 

förändringar i livsstilen, speciella tecken och symtom 

som de måste känna till för att kunna kontakta 

sjukvården i tid. De fick en enkel broschyr om 

hjärtsvikt. Hembesök utfördes två gånger per månad 

under första, tredje och sjätte månader efter 

utskrivning. Formuläret SF-36 användes för 

bedömning av livskvalitet. 

N=110 (11) Efter sex månader var 

medelvärdet för 

livskvalitet högre i 

grupp II. 

Livskvaliteten 

förbättrades i grupp II 

och minskade i grupp 

I. 

II/RCT 

Ong, M., 

Romano, P., 

Edgington, S., 

Aronow, 

H., Auerbach, 

A., Black, J.,… 

Greenfield, S.  

2016 

USA 

Effectiveness of 

Remote Patient 

Monitoring After 

Discharge of 

Hospitalized 

Patients With 

Heart Failure: The 

Better 

Effectiveness 

After Transition–

Heart Failure 

(BEAT-HF) 

Randomized 

Clinical Trial 

Syftet var att 

utvärdera effekten 

av en övergångs 

intervention med 

fjärrövervakning 

hos personer med 

hjärtsvikt för att 

minska 180 dagars 

återinläggning. 

Prospektiv multicenter randomiserad kontrollerad 

studie. Kontrollgruppen fick sedvanlig vård och 

interventionsgruppen fick fjärrövervakning i hemmet 

som kontrollerade blodtryck, hjärtfrekvens, vikt och 

symtom. Personerna fick utbildning i 

fjärrövervakningen och om hjärtsvikt samt egenvård. 

Personerna fick också telefonuppföljning. Effekterna 

på livskvaliteten utvärderades efter 30 och 180 dagar. 

Formuläret MLHFQ användes för bedömning av 

livskvalitet. 

N=1437 (33) Där var en signifikant 

förbättring gällande 

livskvaliteten efter 

180 dagar i 

interventionsgruppen. 

Ingen signifikant 

skillnad fanns mellan 

grupperna gällande 

återinläggning. 

I/RCT 

Sezgin, D., 

Mert, H., Ebru 

Özpelit, E., & 

Akdeniz, B 

2017 

Turkiet 

The effect on 

patient outcomes 

of a nursing care 

and follow-up 

program for 

patients with heart 

failure: A 

randomized 

controlled trial 

Syftet var att 

undersöka effekten 

av ett omvårdnads-

och 

uppföljningsprogra

m för patienter med 

hjärtsvikt gällande 

egenvård, 

livskvalitet och 

Blindad randomiserad kontrollerad studie. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig uppföljning med bas 

utbildning och en sjuksköterska svarade på personernas 

frågor. Interventionsgruppen fick individuell utbildning 

och utbildningshäfte (egenvårdsinformation, diagram 

för daglig uppföljning av vikt, ödem, blodtryck, 

hjärtfrekvens och extra läkemedel), telefonuppföljning 

varannan vecka av sjuksköterska under sex månader. 

Personerna bedömdes av sjuksköterska på kliniken 

N= 90 (4) Vid tredje och sjätte 

månaden sågs en 

förbättrad livskvalitet 

i 

interventionsgruppen. 

Det fanns en 

signifikant skillnad 

mellan början och 

tredje månaden och 
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återinläggning.  innan utskrivning, efter en månad, tre månader och sex 

månader. Vid besöken gjorde sjuksköterskan en klinisk 

bedömning, gav individuell information, introducerade 

en broschyr, dagbok, magnet försedda instruktioner 

och daglig övervakning. De fick magnetförsedda set 

med instruktioner om faktorer som de skulle vara 

uppmärksamma på i deras dagliga liv. Formuläret Left 

Ventricular DysfunctionScale användes för bedömning 

av livskvalitet. 

mellan början och 

sjätte månaden. Ingen 

signifikant skillnad i 

interventionsgruppen 

mellan fjärde och 

sjätte månaden. Ingen 

signifikant skillnad 

fanns i 

kontrollgruppen. Det 

fanns en signifikant 

förbättring av 

egenvård. 

Smeulders, E., 

van Haastregt, 

J., 

Ambergen,T., 

Uszko-Lencer, 

N., Janssen-

Boyne, J., 

Gorgels, A.,… 

Kempen, G.  

2010 

Nederländerna 

Nurse-led self-

management 

group programme 

for patients with 

congestive heart 

failure: 

randomized 

controlled trial 

Syftet var att 

utvärdera effekterna 

av ett 

egenvårdsprogram 

för kronisk sjukdom 

och påverkan på det 

psykosociala, 

egenvårdsbeteende 

och livskvalitet 

bland patienter med 

hjärtsvikt som 

upplevt svag till 

markant 

begränsning av 

fysisk aktivitet. 

Randomiserad kontrollerad studie. Kontrollgruppen 

fick sedvanlig vård, bestående av regelbundna 

undersökningar. Interventionsgruppen fick sedvanlig 

vård och deltog i ett sex veckors egenvårdsprogram i 

grupp, sex tillfällen under två och en halv timme. 

Programmet utbildade i medicinska, sociala och 

emotionella egenvårdsförmågor. Tre aspekter av 

livskvalitet studerades: allmän, hjärtspecifik samt 

symtom på oro och depression. Allmän livskvalitet 

bedömdes utifrån formuläret RAND 36-item Health 

Survey (RAND-36), hjärtspecifik livskvalitet 

bedömdes utifrån the Kansas City Cardiomyopathy 

Questionnaire (KCCQ) och ångest och symtom av 

depression utifrån the Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS). 

N=317 (52) När det gäller 

livskvalitet hittades 

en betydande positiv 

kortvarig effekt för 

hjärtspecifik 

livskvalitet, som kom 

nära statistisk 

signifikans vid sex 

månaders 

uppföljning. Ingen 

effekt på allmän 

livskvalitet. 

Interventionsgruppen 

skattade sig lägre på 

den hjärtspecifika 

livskvaliteten vid 

start. 

I/RCT 

Srisuk, N., 

Cameron, J., 

Ski, C., & 

Thompson, D 

2017 

Thailand 

Randomized 

controlled trial of 

family-based 

education for 

patients with heart 

failure and their 

carers 

Syftet med studien 

var att utveckla och 

utvärdera ett 

familjebaserat 

utbildningsprogram 

för personer med 

hjärtsvikt och deras 

anhöriga i Thailand 

i jämförelse med 

vanlig vård.  

Randomiserad kontrollerad studie. Uppföljning 

utfördes efter tre och sex månader. 

Utbildningsprogrammet innefattade ett utbildande 

rådgivningsmöte ansikte mot ansikte med 

sjuksköterska under 40 till 60 minuter, en 

hjärtsviktsmanual samt DVD (som förklarade 

huvudaspekterna av att leva med hjärtsvikt) med 

telefonuppföljning 15 minuter varje vecka första 

månaden, varannan vecka andra månaden och en gång 

per månad i tredje till sjätte månaden. De använde 

N=100 (17) Emotionell 

livskvalitet bedömt 

med MLHFQ visade 

signifikant skillnad 

mellan grupperna till 

fördel för de personer 

som fick 

utbildningsprogramm

et. 
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teach-back metoden vid varje telefonsamtal. Teach-

back utvärderar hur personen förstått och tagit till sig 

utbildningsinsatserna. Formuläret MLHFQ användes 

för bedömning av hälsorelaterad livskvalitet. Allmän 

livskvalitet bedömdes utifrån (SF-12).  

Wang, Q., 

Dong, L., Jian, 

Z., & Tang, X 

2017 

Kina 

Effectiveness of a 

PRECEDE-based 

education 

intervention on 

quality of life in 

elderly patients 

with chronic heart 

failure 

Syftet var att 

använda ett 

teoribaserat 

utbildningsprogram 

(PRECEDE-

modellen) för att 

optimalt anpassa 

hälsoutbildningspro

grammet för äldre 

personer med 

hjärtsvikt och 

undersöka dess 

påverkan på 

egenvårdsbeteende, 

depression och 

livskvalité.  

Randomiserad kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen fick nio sessioner på två månader 

med utbildningsinsatser baserat på PRECEDE-

modellen. Utbildningsprogrammet innehöll: 

predisponerade faktorer som motivation för vissa 

beteenden, kunskap om sjukdomen med tecken och 

symtom på dekompensation, försvårande faktorer och 

behandling; kännedom om egenvårds beteenden, 

egenvårds förmågor; depression och dess symtom; 

attityd mot egenvårdsbeteenden. Möjliggöra utförande 

av egenvård inklusive förvärv av utbildningsmaterial: 

broschyrer, utbildningsklasser, diabilder, filmer och 

sjukvårds personal och stödjande instrument. 

Förstärkande faktorer som belöning och incitament för 

att hålla sig till beteendet, inklusive emotionellt stöd, 

rekommendationer, uppmuntran från 

familjemedlemmar, vänner, andra personer med 

hjärtsvikt och sjukvårdspersonal. Öva på egenvård 

enligt European heart failure self care behavior scale 

(EHFScBS-9). Uppföljning under tre månader. 

Formulär MLHFQ användes för bedömning av 

livskvalitet. 

N=66 (4) Livskvaliteten 

förbättrades i båda 

grupperna men endast 

signifikant i 

interventionsgruppen. 

Symtom på 

depression och 

egenvårdsförmåga 

påverkade direkt 

livskvaliteten hos 

äldre personer med 

hjärtsvikt.  

II/RCT 

Wang, T., 

Huang, J.,  Ho, 

W., & Chiou, A 

2016 

Taiwan 

Effects of a 

supportive 

educational  

nursing care 

programme on 

fatigue  and 

quality of life in 

patients with heart 

failure: a 

randomized 

controlled trial 

Syftet var att 

undersöka effekten 

av ett stödjande 

pedagogiskt 

program och 

påverkan på trötthet 

och livskvalitet hos 

personer med 

hjärtsvikt.  

Randomiserad kontrollerad studie, med en 

longitudinell design. Interventionsgruppen deltog under 

12 veckor i ett stödjande pedagogiskt vårdprogram som 

bestod av tre delar, utmattningsbedömning och 

övervakning, utbildning för utmattningshantering och 

resultatutvärdering inklusive trötthetsbedömning, 

utbildning, coachning av egenvård och utvärdering. 

Interventionen genomfördes av en hjärtsjuksköterska 

under fyra utbildnings- och rådgivnings interventioner 

ansikte mot ansikte vid start sedan efter fyra veckor, 

efter åtta veckor och efter 12 veckor. Tre uppföljande 

N= 92 (17) Resultatet visade att 

båda grupperna 

förbättrade sin 

livskvalitet men 

interventionsgruppen 

ökade sin livskvalitet 

signifikant mer än 

kontrollgruppen. 

Livskvalitet 

bedömdes vid start 

och efter 12 veckor. 

II/RCT 
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Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   

telefonintervjuer utfördes också. Kontrollgruppen fick 

rutinmässig vård. Formuläret MLHFQ användes för 

bedömning av livskvalitet. 

Yu, D., Lee, D., 

Stewart, S., 

Thompson, D., 

Choi, K., & Yu, 

C. 

2015 

Kina 

Effect of Nurse-

Implemented 

Transitional Care 

for Chinese 

Individuals with 

Chronic Heart 

Failure in Hong 

Kong: A 

Randomized 

Controlled Trial 

Syftet var att 

undersöka effekten 

av ett 

sjuksköterskelett 

övergångsvårds 

program på 

återinläggningar 

och mortalitet hos 

personer med 

hjärtsvikt. 

Randomiserad kontrollerad studie. Kontrollgruppen 

fick sedvanlig vård och interventionsgruppen fick delta 

i ett sjuksköterskebaserat uppföljningsprogram via 

hembesök eller telefonsamtal under nio månader som 

omfattade utbildnings- och stödjande insatser för att 

hjälpa personerna att skapa mål för egenvård och en 

handlingsplan för att kunna utföra effektiv egenvård, 

hälsovårdsrådgivning, besök innan utskrivning och 

telefontid till hjärtsjuksköterska. Vid behov gavs råd att 

uppsöka primärvården. Formulären MLHFQ och EQ-

5D användes för bedömning av livskvalitet. 

N=178 (58) Gruppen med 

övergångsvård hade 

en signifikant 

förbättring än 

gruppen med 

sedvanlig vård 

gällande livskvalitet 

under tiden mellan tre 

till nio månader, 

enligt MLHFQ. Den 

största förbättringen 

var på emotionellt 

välbefinnande. 

Fysiskt välbefinnande 

var signifikant 

förbättrad efter tre 

månader. 

Interventionsgruppen 

hade också färre 

återinläggningar efter 

sex veckor och lägre 

mortalitet efter nio 

månader. Gruppen 

hade även kortare 

sjukhusvistelse när de 

var inlagda och 

förbättrad egenvård. 

EQ-VAS visade på 

förbättrad livskvalitet 

men inte på EQ-5D. 

II/RCT 


