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SAMMANFATTNING 

 

Idag har cirka 300 000 människor i Sverige diagnosen hjärtsvikt och många fler lever troligen 

med sjukdomen utan att veta om det. De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt kan bland annat 

vara hypertoni, diabetes, klaffsjukdom, ischemi av myokardiet. Som en del av behandlingen 

ingår livsstilsförändringar där patienten får lära sig symtomövervakning. Fysisk aktivitet 

under kontrollerade former har potential att förbättra den fysiska kapaciteten hos individer 

med hjärtsvikt, såväl som förbättring av livskvaliteten. Sjuksköterskan ansvarsområden 

innefattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återuppbygga hälsa och lindra lidande. 

Omvårdnadsarbete består i att kunna identifiera patientens hälsoproblem och utvärdera 

behoven av omvårdnad samt att kunna se vilken kapacitet till egenvård patienten själv förmår. 

Sjuksköterskan utformar tillsammans med patienten och anhöriga hur stödet skall formuleras 

utifrån patientens önskemål och behov.  

 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan stödja individer i det dagliga livet vid kronisk 

hjärtsvikt.  

 

Metoden som valdes var en litteraturbaserad studie som omfattar vetenskapliga 

orginalartiklar. Dessa har framtagits genom databassökning samt manuell sökning. Resultatet 

baserades på 19 vetenskapliga artiklar som klassificerades, värderades och sammanställdes 

och presenterades i en matris. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskan kan ge informativt stöd, där denne undervisar individerna 

om sjukdom, emotionellt stöd, för att upprätthålla positiva beteendemönster samt socialt stöd 

för såväl anhörig som patient. 

 

 Slutsatsen var att sjuksköterskan med av informativt, emotionellt och socialt stöd kan hjälpa 

individer till en bättre egenvård i det dagliga livet.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Hjärtsvikt, sjuksköterska, stöd, undervisning, dagligt liv. 
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INLEDNING  

Idag har cirka 300 000 människor i Sverige diagnosen hjärtsvikt men troligtvis är mörkertalet 

stort och många fler lever med sjukdomen utan att veta om det (Hjärt-lungfonden, 2010). Att 

ha diagnosen kronisk hjärtsvikt innebär att leva med många olika symtom som påverkar det 

dagliga livet. Fatigue, dyspné och sömnstörningar är några av dessa, och kan få individen att 

känna en oförmåga att sköta sina dagliga sysslor som kan leda till en försämrad livskvalitet 

(Strömberg, 2005; Norberg; Boman & Löfgren, 2010). Sjuksköterskan har ett ansvar att främja 

och förebygga hälsa samt lindra lidande (The International council of nurses, [ICN]2007) och 

dessutom tillämpa god omvårdnad i form av råd och vägledning, praktisk hjälp samt 

emotionellt stöd (Ehnfors, Erenberg & Thorell-Ekstrand, 2000). Att hjälpa individer med 

hjärtsvikt till egenvård är en viktig beståndsdel i sjuksköterskans yrkesroll. Detta har stor 

betydelse för individens behandling och kräver att denne är delaktig, har kunskap och 

motivation för att klara av att åtgärda symptom när det uppstår en försämring (Orem, 2001). I 

och med att hjärtsvikt är vanligt förekommande på sjukhusen i Sverige idag (Ericson & 

Ericson, 2008) kommer det troligtvis innebära att sjuksköterskan med största sannolikhet 

kommer att komma i kontakt med individer med hjärtsvikt under sina yrkesverksamma år. 

Omvårdnadsarbete består i att kunna identifiera patientens hälsoproblem och utvärdera 

behoven av omvårdnad samt att kunna se vilken kapacitet till egenvård patienten själv förmår. 

Sjuksköterskan utformar tillsammans med patienten och anhöriga hur stödet skall formuleras 

utifrån patientens önskemål och behov (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 1998). 

För att på ett tillfredställande sätt kunna tillämpa den bästa möjliga vård och ge de stöd dessa 

individer kan tänkas behöva i det dagliga livet anser författarna att detta är ett ämne värt att 

fördjupa sig i.  

BAKGRUND 

Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt eller hjärtinsufficiens är ett symptom på bakomliggande hjärtsjukdom och inte en 

sjukdom i sig varför det är viktigt att klarlägga anledningen till att hjärtat sviktar (Persson & 

Stagmo, 2008). Orsakerna till hjärtsvikt kan bland annat vara hypertoni, klaffsjukdom, 

ischemi av myokardiet, diabetes mellitus, lungemboli samt infektioner och anemi (Ericson & 

Ericson, 2008). Vid hjärtsvikt är hjärtat oförmöget att upprätthålla adekvat hjärtminutvolym 

vilket resulterar i minskad syretillförsel till vävnaderna (Persson & Stagmo, 2008). Hjärtsvikt 

är en av de vanligaste orsakerna till inläggning på sjukhus för personer som är över 65 år 

(Ericson & Ericson, 2008). Generellt är en hjärtsviktsprognos allvarlig och den försämras vid 

ökad svårighetsgrad. Prognosen är sämre för män i jämförelse med kvinnor (Persson & 

Stagmo, 2008). Oavsett orsak till hjärtsvikten är dödligheten hög (Läkemedelsverket, 2011) 

 

Patofysiologi 

Vid hjärtsvikt orsakas det försämrade blodflödet av att hjärtmuskeln inte orkar dra ihop sig 

tillräckligt kraftfullt eller på att väggarna är för styva, vilket gör att hjärtat har svårt att fyllas 

med tillräcklig mängd blod i avslappningsfasen. Det kan också bero på att hjärtklaffarna inte 

fungerar som de ska, exempelvis genom att de inte kan öppna sig tillräckligt eller att de inte 

håller tätt mot bakåtläckage (Persson Stagemo, 2008). Störningar i vänsterkammarfunktionen 

kan uppkomma i både diastole (fyllnadsfasen) och systole (tömningsfasen), vilket leder till 

sänkt hjärtminutvolym och nedsatt perifer cirkulation(Ericson & Ericson, 2008). Vid systolisk 

dysfunktion är vänsterkammares tömningsförmåga nedsatt vilket leder till att vävnaderna inte 

blir försörjda med tillräcklig blodmängd, slag- och minutvolym minskar (Ericson & Ericson, 

2008) 
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Den diastoliska dysfunktionen innebär att kamrarna har en störd påfyllnadsfas  

Detta gör att påfyllnadstrycket ökar i vänster kammare och åtföljs av stas i lungan utan att 

kammarens tömningsförmåga påverkas. Därför är det viktigt att bedöma både systoliska och 

diastoliska funktionen eftersom behandlingen är beroende av vilken störning som är mest 

dominant. Orsak till vänsterkammarsvikt är hypertoni, kranskärlsjukdom, kardiomyopati och 

klaffsjukdom. Högerkammarsvikt orsakas av kronisk vänsterkammarsvikt  

(Ericson & Ericson, 2008) 

 

Akut hjärtsvikt 

Akut hjärtsvikt utvecklas snabbt och kan orsakas av obehandlat akut bakomliggande tillstånd 

såsom hjärtinfarkt eller myokardischemi men kan även uppkomma vid en akut försämring av 

den kroniska hjärtsvikten (Internetmedicin, 2011 a). Detta medför att hjärtat inte förmår 

pumpa ut adekvat blodvolym till vävnaderna varav en rad olika kompensationsmekanismer 

aktiveras. Frank Starlings lag är en sådan mekanism och verkar på så sätt att en ökning i 

preload (kammarnas fyllnad i form av volym tid och tryck) ger ett ökat cardiac output (den 

volym blod som pumpas av hjärtat varje minut). Två andra viktiga funktioner är Renin-

Angiotensin II-Aldosteron Systemet (RAAS), vilket höjer kärltonus och påverkar njurarnas 

utsöndring av salt och vatten och aktivering av sympatikussystemet, som leder till 

kontraktilitet i hjärtmuskeln. Vid akut hjärtsvikt hjälper dessa att bibehålla en tillräcklig 

slagvolym medan dessa mekanismer vid kronisk hjärtsvikt, med tiden, blir inadekvata och kan 

vara direkt skadliga (Dahlström, 2005; Gardetto, & Carroll, 2007). Akut hjärtsvikt orsakas 

oftast av akut bakomliggande hjärthändelse varför snabb behandling är nödvändig (Hjärt-lung 

fonden, 2011).  

 

Kronisk hjärtsvikt 

Kronisk hjärtsvikt har till skillnad från akut hjärtsvikt, ett smygande långsamt händelseförlopp 

som utvecklas under en längre tid. Förekomsten är hög bland individer över 75 års ålder. 

(Persson & Stagmo, 2008). Män drabbas i regel tio år tidigare av hjärtinfarkt och hjärtsvikt än 

kvinnor (Landstinget, Jönköpings Län, 2007) beroende på att östrogenet hos kvinnor har en 

skyddande effekt på hjärta och kärl. Efter menopause sker en minskad produktion av 

hormonet vilket på så sätt ökar risken för kvinnor att drabbas av hjärtsjukdom. (Hjärt 

lungfonden, 2010). Läkemedel som kan orsaka hjärtsvikt är non-steroid antiinflammatory 

drugs (NSAID)-preparat eftersom de har en nedsättande funktion på njurarna vilket leder till 

ökad vätskeretention och höjer blodtrycket (Ericson & Ericson, 2008). Symtombild och 

kliniska fynd är detsamma vid akut hjärtsvikt som vid kronisk hjärtsvikt (Internetmedicin, 

2011b). 

 

Symtom 

Symtom vid hjärtsvikt är ofta diffusa och beror på hur uttalad hjärtsvikt patienten har. 

Bakomliggande orsak samt vilken typ av (höger respektive vänsterkammar) svikt det rör sig 

om är också av betydelse(Dahlström, 2005). Gemensamt för de flesta typer av hjärtsvikt är 

framförallt förhöjt ventryck vilket leder till dyspné vid ansträngning. Symtomen kommer 

oftast smygande eller debuterar vid en akut hjärtinfarkt. Hosta och ökade urinmängder 

nattetid, hjärtklappning, illamående, aptitlöshet, takykardi, benödem, stasade halsvener, 

cyanos och perifer kyla är även vanliga symptom (Dahlström, 2005).  
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Diagnostik 

För att diagnostisera hjärtsvikt krävs en noggrann anamnes där information om upplevda 

symptom är viktiga aspekter för att avgöra hur uttalad hjärtsvikten är. Elektrokardiogram 

(EKG), blodprov, ekokardiografi och röntgen är metoder som används för att diagnostisera 

hjärtsvikt (Persson & Stagmo, 2008). 

 

Ejektionsfraktionen (EF), blodets volym som hjärtat orkar pumpa ut (slagvolymen) från den 

volym blod som samlats under vilofasen (diastoliska volymen), mäts med hjälp av 

ekokardiografi. Utifrån denna mätning görs en värdering om den systoliska vänsterkammar-

funktionen är nedsatt eller bevarad (Hedin & Löndahl, 2010). Utifrån de symtom som 

uppträder först kan det avgöras vilken kammare som sviktar. Vid vänstersidig kammarsvikt är 

patienten cyanotisk runt munnen och har ödem på grund av bakåtstas i lungorna. Vid både 

vänster- och högerkammarsvikt är halsvenerna stasade och ödem uppstår som påverkar 

levern, buken och benen (Ericson & Ericson, 2008). 

 

Analyserade blodprover i diagnostiseringen är aterial natriuetic peptid (ANP) och brain 

natriuetic peptid (BNP) vilka är peptid hormoner som utsöndras vid en hjärtsvikt från förmak 

och kamrar och motverkar Renin-Angiotensin II-Aldosteron Systemet (RAAS). ANP kommer 

från förmaken (Hedin & Löndahl, 2010; Dahlström, 2005) och BNP utsöndras från kammarna 

där värdet stiger vid hjärtsvikt (Gardetto & Carroll, 2007) vilket medför vänster och höger 

kammar dilation. Faktorer som höjer nivå av BNP är hög ålder, nedsatt njurfunktion, 

förmaksflimmer, takykardi, och hjärtinfarkt. Faktorer som sänker nivå av BNP är RAAS-

blockad, betablockerare, och Aldosteron antagonister -kaliumsparande diuretika (Hedin & 

Löndahl, 2010; Dahlström, 2005). 

 

Magnetisk resonans (MR) är en metod som bygger på att radiosignaler sänds in via en viss 

frekvens till patienten som ligger i ett elektromagnetiskt fält. Med denna teknik kan hjärtats 

morfologi (vetenskapen om strukturen hos levande organismer) och funktion bedömas 

(Nationalencyklopedin, 2011a). Signaler från kroppens vävnader genereras genom att 

radiofrekventa vågor sänds in i kroppen. När radiovågorna slås av återsänds signalerna till 

kamerans mottagare. Dessa signaler omarbetas i en dator och blir till bilder på en datorskärm 

(Unilabs, 2011). Med postron-emissionstomografi (PET) kamera kan myokardiets 

vävnadsfunktion och blodflöde ses (Dahlström, 2005). 

 

New York Heart Association 

Hjärtsvikt klassificeras oftast mot bakgrund av de subjektiva symtom patienten har i vardagen 

enligt New York Heart Association (NYHA), där NYHA I betyder att den drabbade är 

symtomlös, men där hjärtsvikten upptäcks vid en hjärtundersökning. NYHA II klassificeras 

som lätt hjärtsvikt som ger andfåddhet och trötthet vid kraftig ansträngning men inga symtom 

i vila (Dahlström, 2005). 

 

NYHA III är medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet även vid lätt eller måttligt 

ansträngning och NYHA IV är en svår hjärtsvikt där individen blir andfådd och trött redan i 

vila eller efter minimal ansträngning. Patienten är då sängliggande eller stillasittande och 

oförmögen till varje form av fysisk aktivitet (Dahlström, 2005). 
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Behandling 

 

Farmakologisk behandling 

Enligt socialstyrelsen (2011a) skall hjärtsvikt i första hand behandlas med beta receptor 

blockerare och angiotensin converting enzyme (ACE) – hämmare för att komma åt 

bakomliggande orsaker till att hjärtat sviktar. Beta receptor blockerare hämmar 

stresshormonerna adrenalin och noradrenalin vilket leder till att hjärtat arbetar långsammare 

och mer effektivt. ACE- hämmare minskar bildningen av hormonet angiotensin II vilket 

medför att blodkärlen vidgas, hjärtats pumparbete minskas samt att vätskeretentionen 

reduceras. Angiotensin II receptorblockerare (ARB) har likvärdig funktion som ACE- 

hämmare och kan ges till patienter som har intolerans för ACE-hämmare (Socialstyrelsen, 

2011b). Enligt en svensk studie av Dahlström, Håkansson, Swedberg, och Waldenström, 

(2009) där 2093 hjärtsviktspatienter på 158 vårdcentraler runt om i Sverige ingick, visade det 

sig att 40 procent blivit rekommenderade farmakologisk behandling i form av Betablockerare 

och ACE-hämmare. Det framkom även att sex procent hade kommit upp i rekommenderad 

måldos vilket enligt deras studie tyder på att svenska hjärtsviktpatienter är underbehandlade 

relaterat till att det råder kunskaps- och omvårdnadsbrist inom hjärtsviktsbehandling. Den 

medicinska effekten av ovannämnda läkemedel leder till att symptom och behov av 

sjukhusvård minskar samt att livslängden ökar.  

 

Diuretika, som är ett vätskedrivande läkemedel, rekommenderas vid hjärtsvikt. Detta 

reducerar fyllnadstrycket och minskar på så sätt ödemtendenser (Dahlström & Strömberg, 

2005). Beroende på graden av hjärtsvikten kan även aldosteronhämmare bli aktuellt, ett 

kaliumsparande och vätskedrivande läkemedel vilket leder till att svullnaden i kroppen 

minskar och blodtrycket sjunker (Hjärt-lung fonden, 2009; Persson & Stagmo, 2008). Tidig 

och rätt fastställd diagnos samt behandling kan öka patientens överlevnad och förbättra 

livskvaliteten (Läkemedelsverket, 2011). 

 

Icke- farmakologisk behandling 

I den icke- farmakologiska behandlingen ingår kirurgi och livsstilsförändringar där patienten 

får lära sig övervaka symtomförändringar (Strömberg, 2005). Webel, Frazier, Moser och 

Lennie (2007) hävdar att symtomövervakning skulle leda till att patienterna skulle ha 

möjlighet att upptäcka fluktuationer i symtom, som dyspné och ödembildning, och att detta 

skulle vara användbar information för vårdpersonal för att anpassa och individualisera 

egenvården för dessa patienter. Daglig vikt är ett bra mått för att ha kontroll på 

vätskeansamling i kroppen så att inte hjärtat belastas i onödan. Patienten skall även vara 

uppmärksam på symtom som trötthet och andnöd, tänka på diet med mindre salt och ha 

kunskap om vätskerestrektion och näringsintag. Rökstopp och måttlighet med alkohol 

rekommenderas (Strömberg, 2005). Socialstyrelsens riktlinjer vid hjärtsvikt (2011c) har satt 

hög prioritet på fysisk träning inom hjärt- rehabilitering. Bocalini, dos Santos och Serra 

(2008) påvisar att fysisk aktivitet under kontrollerade former har potential att förbättra den 

fysiska kapaciteten hos patienter med hjärtsvikt, såväl som förbättring av livskvaliteten.  

I en studie av Kiilavuori, Sovijärvi, Näveri ,Ikonen och Leinonen (1996) framgick att fysisk 

träning ökade maximala syreupptagningen och minskade NYHA klassificeringsgrad, för 

personer med NYHA klass II och III, på lång sikt. Vila hos individer som har en mer uttalad 

hjärtsvikt är av stor betydelse. Den fysiska vilan i liggande ställning bidrar till att 

genomblödningen i njurarna ökar vilket leder till förbättrad diures och allmäntillstånd 

(Persson & Stagmo, 2008). 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Webel%20AR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Frazier%20SK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moser%20DK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lennie%20TA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bocalini%20DS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22dos%20Santos%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Serra%20AJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kiilavuori%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sovijärvi%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Näveri%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ikonen%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Leinonen%20H%22%5BAuthor%5D


 

5 

 

Komplikationer vid hjärtsvikt 

 

Dyspné 

Dyspné är kardinalsymtomet vid hjärtvikt och yttrar sig som andfåddhet vid ansträngning 

eller i vila beroende på hur uttalad hjärtsvik patienten har (Internetmedicin, 2011; Dahlström, 

2005 ). I en studie där 4537 patienter diagnostiserade med hjärtsvikt ingick visade det sig att 

den vanligaste åkomman vid uppsökning av sjukvård var dyspné (Goldberg , et al., 2010). 

Patienter med hjärtsvikt anpassar graden av ansträngning till hur uttalad dyspné de har varför 

det är viktigt för vårdpersonal att ta reda på vilka andra symtom som förekommer för att 

kunna avgöra om hjärtsvikten har förvärrats (Albert, Trochelman, Li & Lin, 2010). Vid mer 

uttalad hjärtsvikt uppkommer även dyspné vid vila, torrhosta och ortopné(andfåddhet i 

liggande ställning). Detta leder till att många patienter med hjärtsvikt lider av trötthet, 

depression och muskelvärk och får på så sätt en nedsatt funktion i det dagliga livet 

(Dahlström, 2005). 

 

Muskelsvaghet 

Individer med hjärtsvikt har ett reducerat blodflöde till muskulatur när stor muskelmassa är 

involverad. Detta resulterar i sämre syretillförsel till de stora musklerna under fysisk aktivitet. 

Den maximala syreupptagningsförmågan (VO2 max) kan vara upp till fyrtio procent lägre vid 

cykling, arm arbete och gång hos individer med hjärtsvikt i jämförelse med friska personer. 

Andningsvolymen är också reducerad och förhållandet mellan totala ventilationen och 

koldioxidproduktionen är ökad varför andfåddhet ofta är en hämmande faktor vid fysisk 

ansträngning hos individer med hjärtsvikt (Cider, 2005). 

 

Muskelstyrkan och muskelns förmåga att svälla är också nedsatt (Padula, Yeaw, & Mistry, 

2007) men med rätt fysik träning kan muskelns uthållighet öka vilket leder till en förstärkt 

kapacitet och mindre upplevd andfåddhet hos individen (McConnell, Mandak, Sykes, 

Fesniak, & Dasgupta, 2003). Hembaserade muskelträningsprogram för individer med 

hjärtsvikt visar på en ökning av livskvalitet och en minskning av antal sjukhusinläggningar, 

på kort sikt (Hwang & Marwick, 2009). Inspiratorisk muskelsvaghet bidrar också till minskat 

utförande av dagliga aktiviteter relaterat till dyspné (Ribeiro,Chiappa, Neder, Frankenstein, 

2009). 

 

Fatigue 

Fatigue är ett begrepp som står för en onormal trötthet där hela individen påverkas och är inte 

relaterad till trötthet som går över vid vila (Hägglund, 2007). Fatigue är ett vanligt 

förekommande problem hos individer med kronisk hjärtsvikt (Strömberg, 2005). 

 

Falk, Swedberg, Gaston-Johansson och Ekman (2006) påvisade att olika faktorer spelar in hur 

patienter med hjärtsvikt upplever graden av fatigue i förhållande till NYHA klassificering, det 

vill säga, ju högre klassificering desto grövre grad av upplevd fatigue. Det finns även ett 

samband mellan en låg känsla av sammanhang (KASAM) och en högre grad av fatigue. 

Studien visade också att den fysiska tröttheten var den som upplevdes värst snarare än den 

psykiska. Norberg, et al., (2010) kom fram till att den fysiska tröttheten har en större påverkan 

på det dagliga livet hos individer med kronisk hjärtsvikt på grund av nedsatt fysisk förmåga 

att utöva vardagssysslor. 

 

Sömnstörningar 

Strömberg (2005) påpekar att det är vanligt förekommande med störd nattsömn hos patienter 

med hjärtsvikt.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Goldberg%20RJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ribeiro%20JP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chiappa%20GR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Neder%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Frankenstein%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Frankenstein%20L%22%5BAuthor%5D
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Detta problem kan uppkomma av hosta, nykturi (kasta vatten nattetid) ortopné och 

andningsstörningar som leder till sämre livskvalitet relaterat till dagtrötthet, mindre ork att 

utöva vardagssysslor, sämre kontroll över humöret och svårt med koncentrationen. 

Sömnstörningarna skapar knappa förutsättningar för att orka hantera motgångar i det dagliga 

livet. Hosta kan vara en komplikation av vätskeretention i lungorna eller av behandling med 

ACE-hämmare och kan besvära individen nattetid. Uppvaknandet leder ofta till oro vilket 

påverkar negativt och försvårar insomnandet. En del patienter har svårt att ligga ner vid 

störningar i andningsmönstret och måste sätta sig upp ett flertal gånger nattetid. Det är viktigt 

att ge patienten ökad kunskap om symtom och biverkningar som uppstår vid hjärtsvikt för att 

minska oro och orealistiska förväntningar på sömnen. Det är även viktigt att ge trygghet och 

snabbt upptäcka sjukförsämring för att kunna vidta åtgärder. Redeker, et al., (2010) kom fram 

till att insomningssvårigheter är vanliga hos individer med hjärtsvikt och att det var relaterad 

till andra symtom såsom fatigue och depression. Insomningssvårigheterna gjorde individen 

mer trött på dagen och på så sätt en ökad tendens till depression och fatigue. Ryan och 

Farrelly (2009) tar upp att många individer kämpar varje natt med rädslan av att drabbas av 

andnöd. Ovissheten och rädslan för att dö gör att individerna kan bli sittande hela natten. 

Nattsömnen blir på så sätt störd och i vissa fall, periodvis, obefintlig.  

 

Depression 

Hägglunds (2007) avhandling om kronisk hjärtsvikt belyser att depression tillhör en av 

riskfaktorerna som leder till försämrad prognos och ökad dödlighet för patienter med 

hjärtsvikt. I avhandlingen tydliggörs även att patienter med en kronisk diagnos har en 

signifikant ökning för depression relaterad till att själva sjukdomsbördan blir tyngre och 

funktionsnedsättningen ökar. Detta visade sig ha en negativ påverkan för egenvård och 

livskvalitet där brist på socialt stöd och hög grad av fatigue hade ett samband med depression 

hos äldre individer. Gottlieib, et al. (2009) kom i sin studie fram till att depression och graden 

av hjärtsvikt inte nödvändigtvis stod i relation till varandra utan snarare hur hjärtsvikt-

patienten (och läkaren) uppfattade sjukdomens allvar. I Ryan och Farrelly (2009) studie kände 

individerna att hjärtsvikten begränsade deras liv och de uttryckte sorg över att inte längre 

kunna utföra vardagssysslor i samma utsträckning som innan diagnosen. Känslor av att vara 

fångar och känna sig bevakade ledde till ensamhet, tristess och apati mot det begränsade livet. 

Patienter diagnostiserade med hjärtsvikt som är deprimerade har större risk att dö eller hamna 

på sjukhus än de hjärtsvikts patienter som inte är deprimerade (Rutledge, Reis, Linke, 

Greenberg, & Mills, 2006). 

 

Ödem 

Dahlström och Strömberg (2005) påtalar att individer med hjärtsvikt, där högerkammaren har 

en nedsatt funktion, kan drabbas av blodstockning i venerna vilket resulterar i att trycket ökar 

och vätskan pressas ut i vävnaden. För de individer som är uppegående sker ödembildningen i 

fötter, vrister och ben. Hos sängliggande kan svullnaden ses i sätesregionen och lårens 

baksida men det kan även uppstå en svullnad i lever och tarmar vilket leder till illamående 

och uppsvälld buk. Dahlström och Strömberg (2005) beskriver vidare att det är viktigt att 

individer med hjärtsvikt är uppmärksamma på dessa symtom så att intervention snarast kan 

sättas in Information om åtgärder som kan vidtas i händelse av detta är av stor betydelse då 

individen kan avlasta detta genom till exempel att ha benen i högläge eller öka dosen av 

diuretika tillfälligt för att driva ut vätskan  

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Redeker%20NS%22%5BAuthor%5D
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Nedsatt aptit 

Holst (2005) belyser att individer med en kronisk sjukdom ofta drabbas av malnutrition 

(undernäring) vilket leder till apati, koncentrationssvårigheter, trötthet och ett ökat 

sömnbehov. Individer med hjärtsvikt påtalar att de ofta upplever illamående och aptitlöshet 

vilket kan uppstå som biverkan av läkemedlen diuretika, ACE- hämmare och betablockerare. 

Detta kan leda till att individen tappar vikt. Andra orsaker till viktnedgång kan vara försämrad 

vävnadsgenomblödning och tarmödem som ger en nedsatt absorption av fett och protein i 

tarmen. Holts (2005) beskriver vidare att malnutrition leder till en försämrad livskvalitet på 

grund av att den påverkar individerna både fysisk och psykiskt. 

Omvårdnad 

 

Begreppet omvårdnad kommer ifrån engelska ordet ”nursing” (NE, 2011b) och kan definieras 

utifrån behov, förmåga, förhållningssätt, yrkesverksamhet, ämne och avser att tillgodose 

allmänmänskliga och personliga behov (SBU, 1998; NE, 2011c) Utifrån (ICN, 2007), har 

sjuksköterskan fyra ansvarsområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, återuppbygga hälsa 

och lindra lidande. 

 

Omvårdnaden kan enligt SBU (1998) vara naturlig eller professionell och allmän eller 

specifik. Naturlig omvårdnad står för att patienten kan aktivera och ta hand om sig själv. 

Professionell omvårdnad är relaterat till sjukdomen och behandlingen. Den kräver kunskap 

om såväl människan som sjukdomen. Allmän omvårdnad innefattar människans relationer 

och dennes behov. Omvårdnadsarbete består i att kunna identifiera patientens hälsoproblem 

och utvärdera behoven av omvårdnad samt att kunna se vilken kapacitet till egenvård 

patienten själv förmår. Sjuksköterskan skall ta reda på patientens inställning till sjukdomen 

och vilken påverkan den har på det dagliga livet, ge stöd och underlätta så att denne lättare 

kan hantera sin situation. Omvårdnad i vården innebär enligt Norberg, Engström, och Nilsson, 

(1994) att vårdaren måste känna med patienten, vilja hjälpa och kunna och ha möjlighet att 

hjälpa. Det handlar om att känna medkänsla för att kunna ge god omvårdnad. Vårdaren och 

vårdtagaren är ömsesidigt beroende av varandra, och patienten är inte ett objekt som vårdaren 

kan rikta sin omvårdnad emot utan att de båda är deltagare i en relation. Mötena mellan 

vårdtagare och vårdgivare samt anhöriga är viktiga där respekten och upplevelsen kring sig 

själv som vårdgivare spelar en stor roll hur bemötandet av patienten blir.  

 

Stöd 

Inom omvårdnad är stöd ett kärnbegrepp och innefattar råd och vägledning, närhet till andra 

människor och praktiskt hjälp från annan person. Sjuksköterskan utformar tillsammans med 

patienten och anhöriga hur stödet skall formuleras utifrån patientens önskemål och behov. Det 

är av positiv betydelse för patientens hälsa och välbefinnande med socialt stöd där uteblivet 

eller svagt socialt stöd kan leda till högre sjuklighet(Ehnfors, Erenberg och Thorell-Ekstrand, 

2000). Sjuksköterskan skall ha det primära omvårdnadsansvaret som bland annat innebär 

ansvar för omvårdnaden relaterat till det dagliga livet (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan 

skall ha förmåga till helhetssyn och etiskt förhållningssätt gentemot individen, kunna 

tillgodose patientens omvårdnadsbehov, informera, stödja och undervisa patient/närstående 

samt motivera patienten till följsamhet i behandling (Socialstyrelsen, 2005). Björvell (2011) 

framhäver att sjuksköterskans anhörigundervisning förstärker patientens egenvård. 

 

Egenvård 

Egenvård innebär att individen själv har kapacitet att ta eget initiativ för att upprätthålla liv, 

hälsa personlig utveckling och välbefinnande(Orem, 2001). 
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Målet för vårdpersonal är att hjälpa individer till ett självständigt tillfrisknande så långt som 

möjligt. Förutsättningarna till en tillfredsställande egenvård kan variera. Ålder, hälsotillstånd, 

kunskap, sociokulturella aspekter, livserfarenhet och utbildning är faktorer som är av 

betydelse för vilka förutsättningar individen har för god egenvård. Individen måste ha 

motivation och kunskap om den egna sjukdomen för att kunna tolka och planera vilken 

egenvård som behövs (Orem, 2001). Både Orem (2001) och Strömberg (2005) belyser att 

egenvård vid hjärtsvikt är en betydande del i individens behandling som kräver att denne är 

delaktig, har kunskap och motivation för att klara av att åtgärda symtom när det uppstår en 

försämring. 

 

De flesta åtgärdsprogram för individer med hjärtsvikt är ense om att en förbättrad egenvård är 

nyckeln till framgång vad avser livskvalitet hos dessa individer (Jaarsma, Strömberg, 

Mårtensson & Dracup, 2003). Egenvårdsbrist uppkommer när människan inte har kapacitet att 

uppnå egenvårdskraven och då måste andra personer träda in, exempelvis en anhörig. Detta 

benämns som närståendeomsorg dependent-care och övergår till professionell omvårdnad när 

den anhörige inte längre kan tillgodose patientens behov. Det är viktigt att ta hänsyn till 

patientens egna önskningar och behov när denne inte klarar av sin egenvård (Orem, 2001; 

Strömberg, 2005) Det har visat sig att individer med en hög self efficacy, tilltro till den egna 

förmågan, (SBU, 2011) och en god egenvård, har ett direkt samband med minskat antal 

sjukhusvistelser för personer diagnostiserade med hjärtsvikt (Schnell-Hoehn, Naimark & Tate 

2009). För att individen skall kunna hantera sin situation krävs en balans mellan dennes inre 

och yttre resurser. Till de inre resurserna, det vill säga den funktionella förmågan, hör 

psykisk, fysisk och känslomässig hantering av ohälsotillståndet, där uthållighet och 

sinnesstämning spelar en viktig roll i hur patienten hanterar det dagliga livet. Kunskap om sin 

sjukdom och motivation att delta i hälsorelaterade beteenden och även mod att våga ta 

behandlingsrisker för att förbättra sin hälsosituation i det dagliga livet är andra viktiga 

aspekter att beakta. Det är viktigt att ha en god kommunikation för att kunna göra sig förstådd 

och kunna ta till sig information om sitt tillstånd men även färdigheter att utföra vissa 

aktiviteter som att ta sin medicin eller använda diverse hjälpmedel för att underlätta vardagen 

(Carnevali, 1999). 

 

Enligt Carnevali (1999) hör yttre resurser till alla resurser som finns utanför individen och det 

är sjuksköterskans uppgift att kunna bedöma vilka behov individen har. Detta inkluderar både 

boendesituation och vilka tekniska hjälpmedel som kan behövas för en fungerande vardag för 

både patienten och dennes familj. Sjuksköterskan har en viktig roll i att bedöma patientens 

egna resurser och behov, vad som kan vara användbart, och även att patienten accepterar 

resurserna som erbjuds. För yttre kommunikations möjligheter räknas glasögon, talapparater, 

hörapparat, punktskrift för synskadade, samt telefon och datorer. Även grannskap kan ha en 

avsevärd betydelse för patientens livskvalitet med närhet till butiker, grannar och apotek. 

Carnevali (1999) påpekar också vikten av närhet till familj eller andra människor med ett 

genuint intresse för den drabbade.  

Det dagliga livet  

 

Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) är en översättning i från engelskans activities of daily 

living och är ett vedertaget begrepp inom medicinsk och social rehabilitering. (NE, 2011c). 

Aktiviteter i det dagliga livet kan delas in i primärt och sekundärt ADL. Till de primära ADL 

räknas allt som har med den egna personen att göra som till exempel födointag, toalett besök, 

badning och kommunikation. Sekundär eller instrumentell ADL innefattar sysselsättningar 

som hushållsgöromål yrkesarbete och fritids aktiviteter (Hulter-Åsberg, 1990). 
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Hulter-Åsberg (1990) har tagit fram en modell, ADL trappan, för att mäta förmågan i det 

dagliga livet hos olika individer. ADL trappan kan jämföras med Maslows behovstrappa där 

Maslow (1970) belyser att de fysiologiska basala behoven måste tillgodoses först (som 

födointag och elimination) för att människan skall kunna överleva. Därefter kommer trygghet, 

gemenskap och kärlek och sist självaktning och självförverkligande. Trappbilden tydliggör 

mönstret för det dagliga livets aktiviteter och används för att underlätta för den enskilda 

individen dels i det praktiska men också för att utvecklas, komma vidare och nå ny kunskap.  

 

Det dagliga livet vid kronisk hjärtsvikt 

Att leva med kronisk hjärtsvikt innebär att leva med symptom som kan hindra individen att 

utföra sysslor i det dagliga livet. Individer med hjärtsvikt har en nedsatt arbets förmåga som 

orsakas av minskad hjärtminutvolym. Fatigue och dyspné är begränsningar som ger upphov 

till detta (Dahlström & Strömberg, 2005). Balans och muskelstyrka är väsentliga 

beståndsdelar för att utföra dagliga sysslor som att gå i trappor, resa sig ur soffan och 

mobilisera sig i sitt hem. Många hjärtsvikts patienter är tvungna att förändra sitt beteende, för 

att orka utföra dessa aktiviteter (Seo, Roberts, Piña & Doansky, 2008). Individer med 

hjärtsvikt beskriver livet som en berg och dalbana med oförutsägbara kroppsliga symptom 

som leder till trötthet och frustration över att inte förstå varför de känner smärta från andra 

delar av kroppen utöver hjärtat (Brännström, Ekman, Norberg, Boman & Strandberg, 2006).  

De fysiska symptomen kan leda till att det är besvärligt att ta sig ut och känner därför att de är 

en börda för sin omgivning eftersom de har svårt att klara av sin vardag utan att be om hjälp 

(Mårtensson, 2005). Livssituationen består av såväl fysiska som psykiska hinder med ständig 

oro och existentiell ångest som kan leda till social isolering (Brännström, et al. 2006).  

 
 SYFTE 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan stödja individer i det dagliga livet vid kronisk 

hjärtsvikt.  

METOD 

Val av metod 

Den valda metoden var en litteraturbaserad studie enligt Forsberg & Wengström (2008) där 

föreliggande syfte skulle besvaras. Författarna ansåg att det fanns ett tillräckligt antal studier 

av god kvalitet inom valda ämnesområde för att göra denna typ av studie. Vikten av att ha en 

klar frågeställning och tydligt beskriva hur sökning och val av artiklar genomförts, samt att 

alla relevanta studier inom ämnesområdet blivit inkluderade, är viktiga kriterier som skall 

uppfyllas i en litteraturbaserad studie enligt Forsberg och Wengström (2008). Vidare skall alla 

studier kvalitetsbedömas och svaga studier uteslutas för att nå ett så relevant och 

sanningsenligt resultat som möjligt. 

 

Urval 

Urvalsprocessen har skett enligt Forsberg och Wengström, (2008) där identifikation av 

intresseområde gjordes och ämnesord användes för att på ett systematiskt sätt få fram 

vetenskapliga artiklar till litteraturstudien. Därefter bestämdes kriterier som skulle ingå i 

sökningen som att studierna skulle vara peer rewieved, och att artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska, svenska danska eller norska då författarna ansågs sig behärska dessa språk.  
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Avgränsning i ålder på de individer som ingick i de olika studierna gjordes inte då det ej 

ansågs ha betydelse för sökning av material på grund av att hjärtsvikt kan drabba vem som 

helst oavsett ålder. Kunskapssökningsprocessen, är en viktig och kritisk del av den 

litteraturbaserade studien då det är den som ligger grund för den litteraturbaserade studien 

(Forsberg & Wengström, 2008). Både kvalitativa och kvantitativa litteratur studier 

inkluderades då detta ansågs ge ett bredare spektrum av problemområdet. 

Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2000-2011 söktes i databaserna PubMed och 

CINAHL under februari och mars månad, 2011. Tidsbegränsningen gjordes för att finna så 

aktuella artiklar inom ämnesområde som möjligt. PubMed är en bred databas som innefattar 

medicin och omvårdnad med huvudsakligen vetenskapliga tidsskriftsartiklar. CINAHL är en 

databas som är specialiserad på omvårdnadsforskning och täcker, förutom omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna skulle vara 

granskade studier och språket vara engelska, danska norska eller svenska då författarna anser 

sig behärska dessa språk. I PubMed användes MeSH-termer i kombination med fritext 

sökningar och i CINAHL användes ”headings” i kombination med fritextsökningar (Tabell 1). 

 

Databassökning 

Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i PubMed och” CINAHL med sökorden” heart 

failure”, ”activities of daily living”, ”nursing” ”nursing interventions, ”nursing care och 

”support” som engelska MeSH termer i Pubmed och som ”headings” i CINAHL. Dessa 

kombinerades ihop med en boolesk operator (AND) för att begränsa antalet träffar och för att 

få studier med större relevans för att besvara syftet. ”Nursing” och ”nursing interventions” 

och ”support” användes både som engelska MeSH termer, ”headings” och som fritextsökning. 

Detta för att det antingen inte existerade som MeSH och ”heading” eller för att det blev för få 

träffar för att kunna besvara föreliggande syfte. 
 

Tabell 1. Valda sökkombinationer vid databassökning i CINAHL och PubMed 

Datum för 

sökning och 

databas 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

11-02-11 

PubMed 

MeSH 

Heart failure AND Activities 

of daily living 

212 

 

70 11 5 

11-03-15 

PubMed 

MeSH +fritext 

Heart failure AND Activities 

of daily living AND Nursing 

interventions 

24 6 4 1 

11-02-05 

Sökning1 

CINAHL 

Headings 

Heart failure 

AND Activities of daily living 

77 22 4 1 

11-02-13 

Sökning 2 

CINAHL 

Headings 

Heart failure 

AND 

Nursing care 

 

71 25 11 2 

11-02-16 

Sökning 5 

CINAHL 

Headings + 

fritext(nursing) 

Heart failure AND Quality of 

life AND Nursing 

 

77 26 20 6 

Totalt  461 149 50 15 

Avgränsningar: År 2000-2011, Peer Reviewed, English, Danish, Norwegian, and Swedish language. 
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Manuell sökning 

Manuell sökning gjordes genom att studera referenslistor på intressanta artiklar inom 

ämnesområdet i enlighet med Forsberg & Wengström (2008). Två akademiska tidskrifter, 

European Journal of Cardiovascular Nursing och Progress in Cardiovascular Nursing 

(publicerade mellan åren 2000-2010) genomsöktes på Karolinska institutets bibliotek för 

orginalartiklar inom föreliggande studies ämnesområde. Fyra artiklar inkluderades i 

litteraturstudien, Evengelista, et al. (2006); Meyer, och Laederach-Hoffman, (2003) Setter- 

Kline, Scott och Britton (2007); Strömberg, et al. (2003).  

Databearbetning 

Artiklar som valdes var både kvalitativa och kvantitativa då författarna ville få fram dels 

beskrivande upplevelser kring hjärtsvikt och dels hur sjuksköterskans intervention påverkar 

livssituationen för dessa individer för att kunna besvara föreliggande syfte. 

 Kvantitativ forskning har sin största fokus på att hitta bevis för en behandlingsmetod som 

gynnar patientens behov inom omvårdnad och den kvalitativa forskningen förklarar 

upplevelser och erfarenheter kring olika ohälsotillstånd (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Klassificering och värdering av artiklar 

Samtliga artiklar inkluderade i studien klassificerades och kvalitetsbedömdes utifrån ett 

bedömnings underlag (Bilaga I) för vetenskaplig klassificering och kvalitet modifierad utifrån 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bathsevani (2006). Resultaten 

av granskningen redovisas i en matris (Bilaga II) tillsammans med en kort redovisning av 

varje artikels författare, titel, syfte, metod, antal deltagare resultat och kvalitet på studien. 

 

Dataanalys 

I första stadiet av bearbetningen delades de funna artiklarna upp mellan författarna för att 

läsas på egen hand. Artiklarna kopierades och lades på var sitt USB minne och de artiklar som 

ansågs vara av tillräcklig tyngd för att besvara föreliggande syfte skrevs ut i sin helhet. 

Relevant information märktes med överstryknings penna av båda författarna. Därefter byttes 

artiklar för att genomgås en gång till och för att se till att all relevant information för att 

besvara föreliggande syfte blev inkluderad. Detta betyder att alla artiklar granskades av båda 

författarna. Analys av innehållet gjordes genom grundliga diskussioner gällande artiklarna där 

olika uppfattningar lyftes fram. Utifrån detta diskuterades möjliga rubriker till resultatet fram 

Dessa rubriker ändrades under arbetets gång då författarna upplevde att dessa sedan inte 

stämde med resultatet. 

 

Tillförlitlighet 

Insamlade forskningsartiklar var peer- reviewed och originalartiklar vilket enligt Forsberg och 

Wengström, (2008), styrker den vetenskapliga tillförlitligheten. Samtliga artiklar 

kvalitetsbedömdes ett bedömningsunderlag modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, et al. (2006) (Bilaga I) och presenteras i en matris (Bilaga II). I enlighet 

med Forsberg och Wengström (2008) har ett engelsk-svenskt lexikon (Nordstedts, 2011) 

använts vid bearbetning av forskningsartiklarna för att undvika missförstånd och 

misstolkningar. Författarna till föreliggande studie har på ett objektivt sätt studerat data och 

stävat efter att opartiskt beskriva vad som framkommit. Enligt Helgesson (2006) skall 

forskning bedrivas med ett öppet sinne för att få fram en rättvis beskrivning av verkligheten. 
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Forskningsetiska överväganden 

Litteraturstudien har genomförts enligt Hermerén, (1996) hederlighetsregel och 

sanningsprincip vilket innebär att insamlad data från andra forskare tydligt angivits med källa 

och att empirisk data inte fabricerats eller friserats samt att författarna talat sanning och stävat 

efter att avslöja osanna eller vilseledande påståenden. Resultatet består enbart av original 

artiklar som har blivit etiskt granskade och godkända av etisk kommitté. Författarna har efter 

bästa förmåga tolkat andra forskares arbete och inte förvanskat eller förvrängt data samt 

genomgående använt källhänvisning. 

RESULTAT 

  

I resultatet presenteras hur sjuksköterskan kan stödja individer i det dagliga livet vid kronisk 

hjärtsvikt. Resultatet grundar sig på 19 orginalartiklar som presenteras under tre 

huvudrubriker. Dessa är: informativt stöd med underrubrikerna, om sjukdomen, tidiga tecken 

på försämring, hälsofrämjande åtgärder. Emotionellt stöd med underrubrikerna, förändrad 

livssituation, upprätthållande av positiva beteendemönster, oro, ängslan och frustration. 

Slutligen under huvudrubriken socialt stöd finns underrubrikerna, anhörigstöd och socialt 

nätverk. 

Informativt stöd  

 

Om sjukdomen  

I Kutzleb och Reiner (2006) studie framkom att sjuksköterskan hade en viktig funktion i att 

utbilda individerna om sjukdomen och att det även fanns ett samband mellan vad individerna 

klarade av att utföra för aktiviteter vardagen och upplevd livskvalitet. Detta framkommer även 

i flera andra studier som också visar på att sjuksköterskans undervisande funktion har en 

positiv inverkan på livskvaliteten för individer med hjärtsvikt (Brandon , Schuessler, 

Ellison,& Lazenby ,2009; Harrison, Browne, Roberts, Tugwell, Gafni, & Graham, 2002 

;Porte, et al., 2006; Scott, Setter-Kline & Britton, 2004; La Framboise, & Zimmerman, 2002). 

I en liknande studie framkom att antalet återintagningar på sjukhus minskade med 

motsvarande typ av implementering (Feldman, Peng, Murtaugh, Kelleher, Donelson, 

McCann, & Putman, 2004). Undervisning utförd av sjuksköterskan kan ske genom 

kontinuerlig telefonkontakt där kunskaper kan förmedlas om patofysiologi kring hjärtsvikt, 

förklaring av symtom som kräver läkarvård samt kostråd- På detta sätt förbättrades också 

individernas förmåga till egenvård samt upplevelse av ökad livskvalitet (Brandon et al., 

2009). I studien av Evengelista, Strömberg, Westlake, Ter-Galstanyan, Anderson, och Dracup 

(2006) framkom att användningen av ett interaktivt dataprogram där undervisningsmaterial 

utformat av individer med hjärtsvikt och sjuksköterskor specialiserade inom området, ökade 

förståelsen kring vad som orsakade försämring av tillståndet samt gav en större insikt om 

sjukdomen. Det framkom även att detta kunde leda till livsstilsförändringar. I programmet 

kunde individerna kommunicera konfidentiellt med sjuksköterskan samt ha gruppdiskussioner 

med personer i samma situation. Setter-Kline, Scott och Britton (2007) hävdar att även om 

individer med hjärtsvikt fått god undervisning och insikt i sjukdomshantering upplevdes 

fortfarande svårigheter att förstå orsaker till varför hjärtsvikten uppstått. Self-efficacy, det vill 

säga att tro på den egna förmågan, har visat sig vara en viktig faktor i hur individer med 

hjärtsvikt hanterar sitt dagliga liv. Genom undervisning rådgivning och utbildning om 

sjukdomen kunde sjuksköterskan i samma studie stödja individerna i att öka deras self-

efficacy. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kutzleb%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reiner%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brandon%20AF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schuessler%20JB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ellison%20KJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lazenby%20RB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Harrison%20MB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Browne%20GB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roberts%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roberts%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gafni%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Graham%20ID%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Graham%20ID%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22LaFramboise%20LM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zimmerman%20LM%22%5BAuthor%5D
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Tidiga tecken på försämring  

Det är många individer med diagnosen kronisk hjärtsvikt som upplever att de inte vet hur de 

skall tyda tecknen på förvärring av tillståndet på grund av för liten kunskap om sjukdomen 

(Pattenden, Roberts och Lewin, 2007). 

 

Bristen på kunskap försvårar upptäckten av negativa förändringar i hjärtsvikten. 

Detta kan handla om okunskap i hur individen kan kontrollera vikt, salt och vätskeintag 

(Brandon et al. 2009). Enligt González et al.(2005) leder en ökad kunskap om hjärtats 

funktion och orsaker kring vad som förvärrar hjärtsvikten till en bättre förståelse för 

betydelsen av god egenvård. Att kunna tyda tidiga tecken på försämring och förstå betydelsen 

av egenvård är viktiga komponenter som påverkar symtom som depression och fatigue enligt 

Todero et al. (2002). 

 

I studien av Vavouranakis et al. (2003) fick individerna tydliga instruktioner hur de skulle 

handla vid försämring av tillstånd. Här implementerades ett individuellt utbildningsprogram 

för att optimera vården för enskild individ. Sjuksköterskan gjorde hembesök en gång i 

månaden där klinisk status och prover togs. Även uppmuntran till följsamhet med 

programmet och betydelsen av att ringa om några förändringar i tillstånd skedde 

tillhandahölls från sjuksköterskan. Var tionde till femtonde dag erhölls ett telefonsamtal från 

sjuksköterskan där eventuella frågetecken och orosmoment kunde ventileras. Ett år efter 

implementering hade livskvaliteten ökat och antal sjukhusvistelser minskat för de individer 

som mottagit denna typ av stöd. (Vavouranakis, et al., 2003). Även Reigel, Carlson, Kopp, 

LePerti, Glaser och Unger (2002) studie påvisar att en kontinuerlig och regelbunden kontakt 

mellan sjuksköterska och individ med hjärtsvikt leder till ökad livskvalitet. Här installerades 

även ett dataprogram hos enskild individ där denne fick föra in information om bland annat 

vikt vätskeintag och symtom relaterade till hjärtsvikten. Informationen rapporterades till 

sjuksköterskan som implementerade nödvändig åtgärd. Vid avvikande resultat som 

innefattade dyspné erhöll patienten ett samtal från en läkare samma dag. Studien visade att 

denna typ av implementering minskade antal återintagningar på sjukhus samt att längden på 

sjukhusvistelserna blev betydligt lägre (46 procent).  

 

Hälsofrämjande åtgärder  

I Kutzleb och Reiner (2005) studie hade sjuksköterskan en viktig funktion i att implementera 

en individuell plan gällande kost, fysisk aktivitet, rökning och alkohol. I en liknad studie 

Aguado, et al. (2010) där sjuksköterskan utgick från individernas levnadsvanor och 

medicinska förståelse framkom att samma typ av plan reducerade antalet återintagningar på 

sjukhus hos individer med hjärtsvikt. Todero et al. (2002) beskriver hur sjuksköterskans stöd 

genom kontinuerlig uppföljning och kostråd, ökade individernas glädje att utföra aktiviteter i 

vardagen. Detta stod i relation till att individernas symtom förbättrades och det på så sätt 

underlättade det dagliga livet. Strömberg, Mårtensson, Fridlund, Levin, Karlsson och 

Dahlström (2003) fann att noggrann uppföljning med implementering av klinisk undersökning 

och information om betydelsen av hälsosam livsföring hade påverkan för individernas 

livslängd. Upplysning om rökstopp, reducering av salt och vätska samt viktkontroll var 

faktorer som sjuksköterskan informerade om. Studien visade även på en signifikant skillnad i 

överlevnad för individer som erhållit denna typ av implementering Även i Porte et al. (2007) 

studie såg de att kunskap kring egenvård främjade ett hälsosamt beteende. I Harrison et al. 

(2002) undervisade sjuksköterskan bland annat om egenvård och vikten av följsamhet med 

mediciner och vilken betydelse detta hade för sjukdomens förlopp. I resultatet presenterades 

en förbättring av livskvalitet för individerna som fått denna intervention, speciellt på det 

emotionella planet. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gonz%C3%A1lez%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reiner%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aguado%20O%22%5BAuthor%5D
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I en liknande studie (Meyer & Laederach- Hofmann, 2003) fick individerna förutom 

undervisning dessutom ett fysiskt träningsprogram att utföra tre gånger i veckan. Detta 

resulterade i signifikant förbättring av ejektionsfraktion, NYHA klassificering och 

syreupptagnings förmåga men hade inte någon större påverkan på livskvaliteten. 

Emotionellt stöd 

 

Förändrad livssituation 

Många individer med hjärtsvikt känner en frustration att inte kunna leva sitt liv som vanligt 

utan måste anpassa sina aktiviteter efter sjukdomen (Falk, Wahn, & Lidell, 2007; Pattenden, 

et al., 2007). Svårighet till motivation att utföra aktiviteter i vardagen fann Davidson, 

Cockburn, och Newton (2008) var det som de flesta ansåg var det svåraste. I studien fick 132 

individer med hjärtsvikt fylla ett frågeformulär om hur de uppfattade sina behov inom fysiska, 

psykiska, sociala och andliga områden relaterade till hjärtsvikten i det dagliga livet. I 

resultatet påvisades att känslan att inte ha kontroll över sitt liv samt rädslan över att 

aktiviteterna skall leda till symtom som dyspné hindrade dessa individer i vardagen. Vidare 

framkom att psykologisk och social oro var dominerade jämfört med fysiska behov och ett 

psykosocialt omhändertagande sågs som en viktig faktor i omvårdnaden för personer med 

hjärtsvikt. Det framkom även i ovannämnda studie att frustration och rädsla att drabbas av 

hjärtinfarkt eller stroke är bidragande faktorer till social isolering Trots hinder i vardagen som 

begränsar individer med hjärtsvikt att utföra aktiviteter i det dagliga livet visade Falk et al. 

(2007) studie på att dessa personer hade en beslutsamhet att bibehålla värderingar om än med 

en viss anpassning. 

 

Upprätthållande av positiva beteendemönster 

Sjuksköterskeledda gruppträffar där personer i samma situation kunde utbyta erfarenheter 

relaterade till hjärtsvikten samt få vägledning i hur beteendemönster kan brytas hjälpte 

individer i Kodiath, Kelly och Shively (2005) studie till en förbättrad livskvalitet. Emotionella 

reaktioner på symtom som kan uppstå i samband med sjukdomen och hur detta kan hanteras 

var andra komponenter som sjuksköterskan gav stöd i. Motivation, i studien, framställdes som 

att hjälpa individerna att ”välja” att upprätthålla en fortsatt förändring vad gäller beteende 

mönster. Detta visade sig vara besvärligt då individerna till en början lyckades förändra sitt 

beteende men hade svårt att inte falla tillbaka i gamla spår. Sjuksköterskan hjälpte individerna 

att utforma strategier för att upprätthålla positiva beteende mönster genom att inte sätta upp 

orimliga mål. Detta visade sig ha en positiv inverkan på det dagliga livet då individerna 

utryckte en känsla av gemenskap med de andra i gruppen och blev på så sätt uppmuntrade att 

hjälpa varandra. Vidare framförde individerna tacksamhet gentemot sjuksköterskan för visat 

engagemang för den enskilda individen. Även i Scott et al., (2004) studie visade individerna 

på en förbättrad livskvalitet efter stöd från sjuksköterska vad gäller att inte sätta upp orimliga 

mål i relation till hjärtsvikten. Denna implementering resulterade även i en ökad mental hälsa 

för dessa individer. 

 

Oro, ängslan och frustration  

Falk et al. (2007), fann att det var viktigt för individer med hjärtsvikt att kunna kontakta 

samma sjuksköterska vid oro och frustration över sjukdomstillståndet. Detta skapade en 

trygghet i det dagliga livet genom att ett förtroende etablerades mellan sjuksköterska och 

hjärtsviktspatient där individen visste att de kunde vända sig till en och samma person för 

stöd. Ett telefonsamtal kunde enligt individerna i studien räcka för att eliminera ångest och 

ängslan.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Falk%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wahn%20AK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wahn%20AK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pattenden%20JF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Davidson%20PM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Davidson%20PM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Davidson%20PM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Newton%20PJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Falk%20S%22%5BAuthor%5D
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Enligt Pattenden, et al., (2007) uttryckte många individer även att ovissheten om sjukdomen 

och hur den yttrar sig från dag till dag hade en negativ inverkan på livet som resulterade i 

känslor av hjälplöshet och hopplöshet för såväl patient som anhörig. Även i Setter-Kline, et 

al. (2007) studie uttryckte individerna att symtom och förväntade symtom var något som var 

besvärligt att hantera. Sjuksköterskans viktiga funktion vid överflyttning från sjukhus till 

hemmet reducerade antalet akuta sjukhusbesök i Harrison, et al. (2002) studie. Där fungerade 

sjuksköterskan som en länk mellan patienten, dennes familj och vårdsystemet. Individerna 

kände en trygghet i att de blev väl omhändertagna och kunde på så sätt hantera den nya 

situationen i hemmet lättare.  

 

Socialt stöd  

 

Anhörigstöd  

Pattenden et al., (2007) poängterar vikten av anhörigstöd då det ofta är en partner till 

individen med hjärtsvikt som fungerar som vårdare i det dagliga livet.  

Vissa anhöriga slutade sitt arbete för att på heltid kunna hjälpa sin partner i sjukdomen. Detta 

kunde medföra negativa sidor där de rapporterade att deras liv total förändrades sedan deras 

partner insjuknat. Ansvarsbiten kunde enligt de anhöriga kännas väldigt betungande och 

okunskapen om hur de skulle agera i akuta situationer ökade stressen. Många utryckte att de 

inte fick hjälp och råd hur de skulle hantera svåra situationer från bland annat läkaren 

(Pattenden et al., 2007). Enligt Falk et al. (2007) utryckte individer med hjärtsvikt att det 

kunde vara svårt att ta till sig information om sin sjukdom varför det kändes tryggt för 

individen att ha med sig någon vid läkarbesöken för att reflektera över den information som 

erhållits. Denna person kunde vara en anhörig, vän eller sjuksköterska. 

 

Socialt nätverk  

Ett socialt nätverk är av stor betydelse för individer med hjärtsvikt där stöd i det dagliga livet 

kan bestå av att äta tillsammans med någon eller praktisk hjälp som skjuts till apotek eller 

sjukhus. Individer med hjärtsvikt utrycker att hinder i vardagen lätt kan leda till social 

isolering. I en kvalitativ studie av Pattenden et al., 2007) där 36 individer med hjärtsvikt och 

20 anhöriga vårdare intervjuades framkom att tillgänglighet av resurser och stöd från 

vårdgivare, för att upprätthålla god egenvård i det dagliga livet hade stor betydelse för hur de 

upplevde vardagen. Faktorer som ålder, NYHA klassificering och komorbiditet låg till grund 

för hur individerna hanterade sin sjukdom. Ovan nämnda forskare fann brister vad gäller 

upplevelse i hur fysisk funktion, psykosociala faktorer och symtom beskrevs vid liknande 

studier. De menade att det saknade en känslighet och specificitet vilket kunde göra det svårt 

att fånga de aspekter på livskvalitet som var viktigt för patienterna. Detta bidrog till att de i 

sin studie tog upp hur patienten upplevde livet och hur det avstämde med deras förväntningar 

på sjukdom, hälsa och mål. I studien framkom att individer med hjärtsvikt och deras anhöriga 

har ett stort behov av socialt stöd i vardagen. Detta innefattar stöd för såväl fysiska som 

psykologiska behov som kan uppstå för individer med hjärtsvikt. I Riegel, et al. (2002) studie 

understryks att socialt stöd likväl kan innebära telefonkontakt för individer med hjärtsvikt. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pattenden%20JF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Harrison%20MB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Graham%20ID%22%5BAuthor%5D
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Författarna valde att göra en litteraturbaserad studie då det föreföll intressant att upptäcka vad 

som forskats inom området hjärtsvikt för att besvara föreliggande studies syfte. Författarna 

var av uppfattningen att mycket forskning hade bedrivits inom problemområdet varför en 

litteraturbaserad studie föreföll relevant och intressant. Forsberg och Wengström (2008) 

belyser att resultaten från studier inom omvårdnad kan utgöra underlag för att utveckla 

kliniska riktlinjer inom vården. Detta upplevde författarna som något positivt då riktlinjer 

kring hur sjuksköterskor kan stödja och underlätta livet för individer med hjärtsvikt är viktigt 

förbättrings och förändringsarbete inom vården som ständigt behöver utvecklas. Det 

uppfattades även av båda författarna att de artiklarna som fanns tillgängliga var av tillräcklig 

mängd för att besvara syftet, däremot hade författarna önskat att fler studier kring vardagen 

snarare än kring sjukhusmiljöer hade funnits tillgängliga. Detta, är författarna medvetna om, 

kan ha påverkat resultatet 

 

Urvalsprocessen skedde enligt Forsberg & Wengström, (2008) där identifikation av 

intresseområde gjordes och ämnesord som kunde tänkas vara relevanta för sökning i 

databaserna diskuterades fram. I detta skede användes ämnesord som sedan fick ändras då 

syftet under en period omformulerades. När väl det föreliggande syftet bestämts genomsöktes 

databaserna PubMed, CINAHL och PsychInfo för vetenskapliga artiklar. I alla databaserna 

användes engelska MeSH termer (PubMed), keywords (PsychInfo) och headings (CINAHL) 

tillsammans med fritext sökningar. 

 

Att använda sig av MeSH termer, keywords och headings styrker vetenskapligheten men kan 

innebära färre antal träffar i databaserna (Forsberg & Wengström, 2008). Detta var dock inte 

ett problem då författarna i detta skede var av uppfattningen att det fanns gott om 

vetenskapliga artiklar av relevans för att besvara föreliggande syfte. Endast orginalartiklar 

som var peer reviewed inkluderades och avgränsningar i språk (engelska, svenska, danska och 

norska) gjordes. Ingen avgränsning i ålder hos informanterna begicks då författarna ansåg att 

detta inte var relevant då hjärtsvikt kan drabba alla människor oavsett ålder. 

 

PubMed och CINAHL genomsöktes först och en kompletterande sökning skedde sedan i 

PsycInfo. Inget nytt material hittades i denna databas varför endast sökningar i PubMed och 

CINAHL är redovisat i tabell 1. Efter att ha läst abstrakten fann författarna många artiklar 

som föreföll relevanta för att besvara föreliggande syfte, men vid närmare granskning 

framkom att flera av studierna inte svarade på syftet. Detta medförde en manuell sökning där 

två tidskrifter inom kardiologi genomsöktes publicerade mellan åren 2000-2010 samt en 

granskning av referenslistor på relevanta artiklar inom ämnesområdet. Trots denna sökning 

fann författarna endast fyra manuella artiklar att inkludera i studien. En möjlig förklaring till 

detta kan vara att sjuksköterskan vanligtvis träffar individer med hjärtsvikt i en vårdinstitution 

och inte lika ofta i hemmet i det dagliga livet. Författarna är ändå av uppfattningen att de 

funna artiklarna var av största relevans och att det med övertygelse svarar på föreliggande 

syfte och att den manuella sökningen ytterligare förstärker trovärdigheten på studien.  

 

Studier med kvalitativ och kvantitativ ansats används enligt Forsberg och Wengström (2008) 

inom omvårdnadsforskning varför författarna valde att använda artiklar utifrån båda dessa 

ansatser för att öka trovärdigheten. 
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Kvalitativ forskning belyser upplevelser kring ett problemområde och ger på så sätt en mer 

deskriptiv belysning av intresseområde (Forsberg & Wengström, 2008) vilket var något 

författarna till föreliggande studie ville få fram. Endast fyra av 19 artiklar var av kvalitativ 

ansats då författarna inte fann fler studier värda att ha med. Detta kan vara en nackdel för 

resultatet då syftet var att få fram på vilket sätt sjuksköterskan kan stödja individer med 

hjärtsvikt. De kvantitativa studierna som inkluderades i resultatet innefattar rutiner och 

behandlingsmetoder vilket enligt Forsberg och Wengström, (2008) är till störst nytta för 

patienten. Författarna anser att detta också var en viktig aspekt för att kunna ta reda hur en 

viss åtgärd från sjuksköterskan kunde gynna individen med hjärtsvikt i det dagliga livet . 

 

Samtliga artiklar inkluderade i resultatet klassificerades och kvalitetsbedömdes utifrån ett 

bedömnings underlag (Bilaga I) för vetenskaplig klassificering och kvalitet modifierad utifrån 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bathsevani (2006). Artiklar av 

hög kvalitet och medel kvalitet inkluderades i studien. Denna process föreföll enligt 

författarna vara besvärlig då bristen på erfarenhet gjorde det svårt att lita på den egna 

förmågan vilket kan ha medfört att feltolkningar i klassificeringen har uppstått. Flera 

noggranna genomgångar av bedömningsunderlaget och artiklarna har genomförts för att 

möjligaste mån undvika dessa typer misstolkningar vilket kan anses höja studiens 

tillförlitlighet. 

 

Författarna har efter bästa förmåga tolkat innehållet i artiklarna och med ett öppet sinne 

opartiskt strävat efter att få fram vad de vetenskapliga artiklarna framhåller utan att lägga 

egna värderingar eller ha förutfattade meningar om innehållet i enlighet med Helgesson 

(2006). Detta är med reservation för den mänskliga faktorn utifrån att människan uppfattar 

och tolkar information på olika sätt vilket kan ha påverkat resultatet. Att båda författarna 

granskat alla artiklar är dock en fördel då eventuella frågetecken har diskuterats och utretts.  

 

Alla funna artiklar var på engelska och även om författarna anser sig behärska detta språk kan 

misstolkningar ha uppstått då engelskan har ett mer nyanserat språk. För att i möjligaste mån 

undvika dessa misstag användes ett engelsk-svenskt lexikon (Nordstedt, 2011). Eftersom 

artiklarna kom från olika världsdelar har studien ett globalt perspektiv vilket enligt författarna 

höjer trovärdigheten. Författarna har genomgående tillämpat Hermerén, (1996) hederlighets-

regel och sanningsprincip vilket innebär att insamlad data från andra forskare tydligt angivits 

med källa och att empirisk data inte fabricerats eller friserats samt att författarna talat sanning 

och stävat efter att avslöja osanna eller vilseledande påståenden.  

Resultatdiskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur sjuksköterskan kan stödja individer med 

hjärtsvikt i det dagliga livet. I resultatet framkom att sjuksköterskan hade en viktig funktion 

gällande det informativa stödet såsom i att undervisa individer med hjärtsvikt om egenvård 

och att detta hade betydelse för livskvaliteten för dessa individer (Brandon et al., 2009; 

Harrison et al., 2002; Porte, et al., 2006; Scott et al., 2004;Todero, et al., 2002).  

Stöd i form av telefonkontakt med sjuksköterska och installation av undervisande 

dataprogram visade på en ökad insikt om sjukdomen vilket kunde leda till livsstils-

förändringar (Brandon et al., 2009; Evengelista et al., 2006). Detta styrks av vad Jaarsma, 

Strömberg, Mårtensson, & Dracup (2003) kom fram till i sin studie där de hävdar att de flesta 

åtgärdsprogram för individer med hjärtsvikt leder till en förbättrad egenvård vilket resulterar i 

en ökad livskvalitet.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brandon%20AF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Harrison%20MB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Todero%20CM%22%5BAuthor%5D
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Orem (2001) poängterar också att faktorer som ålder, hälsotillstånd, kunskap, sociokulturella 

aspekter, livserfarenhet och utbildning är beståndsdelar som är av betydelse för vilka 

förutsättningar individen har för god egenvård. I sjuksköterskans omvårdnadsarbete ingår att 

kunna identifiera patientens hälsoproblem och utvärdera behoven av omvårdnad samt att 

kunna se vilken kapacitet till egenvård patienten själv förmår. Self – efficacy påvisades i 

resultatet var av stor betydelse för hur individer med hjärtsvikt hanterar det dagliga livet 

(Setter-Kline et al., 2007). Schnell-Hoehn, et al., (2009) påpekar att sjuksköterskan har en 

betydande stödjande roll att undervisa, ge rådgivning och utbilda individerna för att kunna 

stärka tilltron till den egna förmågan.  

 

I resultatet framkom även att många individer med diagnosen kronisk hjärtsvikt upplevde att 

de inte visste hur de skulle tyda tecknen på försämring av tillståndet på grund av för liten 

kunskap om sjukdomen ( Pattenden et al., 2007). Detta påvisades även vara bidragande 

faktorer till oupptäckta negativa förändringar i hjärtsvikten vilket kunde handla om hur 

kontroll av vikt, salt och vätskeintag kunde hanteras (Brandon et al., 2009). Dahlström och 

Strömberg (2005) påtalar att det är viktigt att individer med hjärtsvikt är uppmärksamma på 

dessa symtom så att intervention snarast kan sättas in, genom till exempel att ha benen i 

högläge eller öka dosen av diuretika tillfälligt för att driva ut vätskan (Todero et al., 2002). 

Att kunna tyda tidiga tecken på försämring och förstå betydelsen av egenvård var något som 

framkom av resultatet påverkade symtom som depression och fatigue (Todero et al., 2002). 

Både Hägglund (2007) och Rutledge, et al. (2006) konstaterar att depression tillhör en av 

riskfaktorerna som leder till försämrad prognos och ökad dödlighet för patienter med 

hjärtsvikt. Gottieib, et al. (2009) kom däremot fram till i sin studie att depression och graden 

av hjärtsvikt inte nödvändigtvis stod i relation till varandra utan snarare hur hjärtsvikt 

patienten (och läkaren) uppfattade sjukdomens allvar. Enligt författarna kan detta bero på den 

kunskapsbrist som råder kring sjukdomen för många individer med hjärtsvikt och även 

kommunikations svårigheter mellan individen och läkare. Zielstorff (2003) argumenterar att 

missförstånd i kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare är vanligt förekommande 

inom vården. Betydelsen av sjuksköterskans förmåga att använda ett tydligt språk så 

individen förstår innebörden av behandling är viktiga beståndsdelar för en tillfredställande 

vård. Även Carnevali, 1999 påpekar betydelsen av att ha en god kommunikation för att kunna 

göra sig förstådd och kunna ta till sig information om sitt tillstånd.  

 

Enligt författarnas kliniska erfarenheter råder, på grund av rädsla, i vissa fall en ”frivillig” 

okunskap om sjukdom vilket kan bero på att patienten inte klarar av att ta till sig det faktum 

att de lever med en dödlig sjukdom. Oavsätt orsak till hjärtsvikten är dödligheten väldigt hög 

(Läkemedelsverket, 2011). 

 

Implementering av ett individuellt utbildningsprogram för att optimera vården för enskild 

individ där sjuksköterskan gjorde hembesök en gång i månaden minskade antalet 

sjukhusvistelser för de individer som mottagit denna typ av stöd (Vavouranakis, et al., 2003). 

Webel et al. (2007) hävdar att symtomövervakning där individer lär sig tyda tecken på 

symtom förändringar är användbar information som vårdpersonal kan dra nytta av för att 

individualisera egenvården för dessa individer. 

 

Kontinuerlig kontakt och uppföljning från sjuksköterska av bland annat symtom som dyspné 

var bidragande faktorer till förkortade sjukhusvistelser och minskade antal återintagningar på 

sjukhus för individer med hjärtsvikt (Reigel, et al., 2002). Detta bekräftar vad som framkom i 

Goldberg et al. (2010) studie som påvisade att dyspné var den vanligaste åkomman vid 

uppsökning av sjukvård för individer med hjärtsvikt. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Webel%20AR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Goldberg%20RJ%22%5BAuthor%5D
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Hälsofrämjande åtgärder i form av individuell plan gällande kost, fysisk aktivitet, rökning och 

alkohol, och kontinuerlig uppföljning, samt följsamhet med mediciner vara bidragande 

faktorer som resulterade i förbättrad livskvalitet, överlevnad och minskat antal återintagningar 

på sjukhus för individer med hjärtsvikt (Kutzleb & Reiner, 2005). Carnevali (1999) hävdar att 

kunskap om sjukdomen och motivation att delta i hälsorelaterande beteenden och även mod 

att våga ta behandlingsrisker för att förbättra hälsosituationen i det dagliga livet för dessa 

individer. Daglig vikt är enligt (Strömberg, 2005) ett bra mått för att ha kontroll på 

vätskeansamling i kroppen så att inte hjärtat belastas i onödan även rökstopp och måttlighet 

med alkohol rekommenderas. Socialstyrelsens (2011d) har satt hög prioritet på fysisk träning 

inom hjärt- rehabilitering. Bocalini, et al. (2006) påvisar att fysisk aktivitet under 

kontrollerade former har potential att förbättra den fysiska kapaciteten hos patienter med 

hjärtsvikt, såväl som förbättring av livskvaliteten. Persson & Stagmo (2008) poängterar dock 

att den fysiska vilan hos patienter som har en mer uttalad hjärtsvikt är av stor betydelse. 

 

Svårighet till motivation att utföra aktiviteter i vardagen var något som framkom i resultatet 

var väldigt svårt för individer med hjärtsvikt (Kodiath, et al., 2005). Enligt Orem (2001) 

måste individen ha motivation och kunskap om den egna sjukdomen för att kunna tolka och 

planera vilken egenvård som behövs. Dessutom krävs motivation för att klara av att åtgärda 

symtom när det uppstår en försämring. Individer med hjärtsvikt beskriver livet som en berg 

och dalbana med oförutsägbara kroppsliga symptom som leder till trötthet och frustration över 

att inte förstå varför de känner smärta från andra delar av kroppen utöver hjärtat (Brännström 

et al., 2006). Trots hinder i vardagen som begränsar individer med hjärtsvikt att utföra 

aktiviteter i det dagliga livet framkommer i resultatet att dessa personer har en beslutsamhet 

att bibehålla värderingar om än med en viss anpassning (Falk et al., 2007). Seo, et al. (2008) 

menar att många individer med hjärtsvikt är tvungna att förändra sitt beteende, för att orka 

utföra aktiviteter i det dagliga livet.  

 

Att upprätthålla positiva beteendemönster konstaterades vara svårt för individer med 

hjärtsvikt. Sjuksköterskan hade en viktig funktion att upprätthålla och utforma strategier samt 

hjälpa individen att utforma rimliga mål i förhållandet till hjärtsvikten (Kodiath et al., 2005).  

Ryan och Farrelly (2009) poängterar dock att känslan av hopplöshet över situationen och brist 

på energi gör det svårt för individer med hjärtsvikt att kunna ta sig för något över huvud taget. 

I resultatet framkom att sjusköterskeledda gruppträffar hade en positiv inverkan på det dagliga 

livet då individerna utryckte en känsla av gemenskap med de andra i gruppen. Carnevali 

(1999) hävdar att de inre resurserna, det vill säga den känslomässiga hantering av 

ohälsotillståndet, uthålligheten och sinnesstämningar spelar en viktig roll i hur patienten 

hanterar det dagliga livet. Det är av författarnas åsikt att det emotionella stödet är av största 

vikt för individer med hjärtsvikt. I resultatet framkom även att det var viktigt för individer 

med hjärtsvikt att kunna kontakta samma sjuksköterska vid oro och frustration över 

sjukdomstillståndet. Ett telefonsamtal kunde räcka för att eliminera ångest och ängslan( Falk 

et al., 2007). 

 

Socialt stöd, genom att ge anhöriga stöd, var något som påvisades var av stor vikt för 

individer med hjärtsvikt då de ofta fungerar som vårdare. Ansvarsbiten kunde vara väldigt 

betungande och okunskapen om hur de skulle agera i akuta situationer ökade stressen 

(Pattenden et al., 2007). Socialstyrelsen (2005) styrker att sjuksköterskan ska, kunna 

tillgodose patientens omvårdnadsbehov, informera, stödja och undervisa patient och även 

närstående. Ett socialt nätverk är av stor betydelse för individer med hjärtsvik där stöd i det 

dagliga livet kan bestå av att äta tillsammans med någon eller praktisk hjälp som skjuts till 

apotek eller sjukhus. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reiner%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bocalini%20DS%22%5BAuthor%5D
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Carnevali (1999) påpekar vikten av närhet till familj eller andra människor med ett genuint 

intresse för den drabbade. Även grannskap kan ha en avsevärd betydelse för patientens 

livskvalitet med närhet till butiker och apotek. Något som framkom i en av studierna var att 

individer som levde ensamma med låg inkomst hade fler antal sjukhusvistelser än de som var 

gifta och hade en hög inkomst. En trolig orsak till detta skulle enligt författarna kunna vara att 

individer som lever ensamma inte har lika lätt till emotionellt stöd som en nära anhörig kan 

ge, dessutom belyser Pattenden et al. (2007) att finansiell oro kan leda till depression som 

förvärrar hjärtsvikten. Det är av positiv betydelse för patientens hälsa och välbefinnande med 

socialt stöd där uteblivet eller svagt socialt stöd kan leda till högre sjuklighet enligt Ehnfors, 

Erenberg och Thorell-Ekstrand (2008).  

Slutsats  

 

Slutsatsen från föreliggande studies resultat var att sjuksköterskan med hjälp av informativt, 

emotionellt och socialt stöd kan hjälpa individer med kronisk hjärtsvikt till en bättre egenvår i 

det dagliga livet Detta görs utifrån individens önskemål och behov. Sjuksköterskans 

information, undervisning och rådgivning kring sjukdomen, till såväl anhöriga som till 

individer med kronisk hjärtvikt, har betydelse för hur dessa individer hanterar sjukdomen.  

 

Förslag på fortsatta studier 

Utifrån klinisk erfarenhet ses kortare vårdtider med fler utskrivningar från sjukhus där fler och 

fler individer med hjärtsvikt slussas ut i hemsjukvården. Mycket forskning inom området 

hjärtsvikt finns men författarna upplever att den riktar sig framförallt kring vårdinstitutioner 

på sjukhus och inte lika utbrett i hemmiljöer. Detta gör att författarna anser att intervjustudier 

kring hur dessa korta vårdtider påverkar individer med hjärtsvikt, och då framförallt 

egenvården, skulle förefalla intressant att forska kring. 
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Bilaga I 
Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bathsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och tolkning 

påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

 

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



 

II 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 
Aguado, O., 

Morcillo, C., Delàs, 

J., Rennie, M., 

Bechich,S., 

Schembari, A., 

Fernández, F.,& 

Rosell, F.  
 

2010 

 

Spanien 

 

Long-term  

implications of a 

single home-based 

educational 

intervention in 

patients with heart 

failure 

Bedöma effektiviteten av en 

sjuksköterske ledd hem 

baserad utbildnings-

undervisnings intervention för 

hjärtsvikts patienter.  

Individuell uppföljning en vecka 

efter utskrivning från sjukhus för 

hjärtsvikt patienter och 

undervisning om egenvård, Mat 

och alkoholvanor och preventiva 

metoder.  

     n= 106 

        (69**) 

Interventionsgruppen visade 

en förbättring i livskvalitet 

24 månader efter 

intervention men så gjorde 

även kontrollgruppen. 

Antalet återintagning på 

sjukhus var signifikant lägre 

i interventionsgruppen (14 

st.) i jämförelse med 

kontrollgruppen(31
st
) 

Kostnader per individ i 

interventionsgruppen var 

671,56 Euro och 2 154,24 

Euro i kontrollgruppen. 

I 

RCT  

 

Brandon ,A. F., 

Schuessler, J. B., 

Ellison, K. J.,& 

Lazenby, R. B. 

 

2009 

 

USA 

The effects of an 

advanced practice 

nurse led telephone 

intervention on 

outcomes of 

patients with heart 

failure 

Att fastställa om effekten av 

sjuksköterskeledd 

telefonintervention kan 

reducera antalet 

återinläggningar på sjukhus 

öka livskvaliteten samt 

förbättra egenvård hos 

individer med hjärtsvikt 

En interventionsgrupp som fick 

telefonrådgivning och en 

kontrollgrupp med standard vård. 

    n=20 

   (0*) 

 

Färre antal sjukhusvistelser, 

förbättrad egenvård och 

livskvalitet i 

interventionsgruppen 

I 

CCT 

Davidson, P. M., 

Cockburn, J., & 

Newton, P. J.   

 

2008 

 

Australia 

Unmet needs 

following 

hospitalization with 

heart failure: 

implications for 

clinical assessment 

and program 

planning 

Att utforska vad individer med 

hjärtsvikt har för behov efter 

utskrivning från sjukhus. 

Beskrivande frågeformulär om 

psykiska, fysiska, sociala och 

existentiella faktorer som kan 

uppstå efter utskrivning från 

sjukhusvistelse. 

    n=132 
   (0*) 

Individuell bedömning av 

vårdbehov utifrån varje 

enskild persons 

förutsättningar är av yttersta 

vikt för individer med 

hjärtsvikt. Frustration och 

rädsla att drabbas av 

hjärtinfarkt eller stroke är 

bidragande faktorer till 

social isolering. 

 

 

I 
K  

Bilaga II  
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III 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 
Evengelista, L. S., 

Strömberg, A., 

Westlake, C.,Ter-

Galstanyan, A., 

Anderson, N., och 

Dracup, K. 

  

2006 

 

USA 

Developing a web-

based educational 

and counseling 

program for heart 

failure patients. 

Utvärdera effekten av 

implementering av ett web-

baserat utbildningsprogram för 

individer med hjärtsvikt 

Två delad metod där individer 

intervjuas i fas 1 och i fas 2 

utvärderas informationen och ett 

utbildningsprogram utformas 

utifrån fynd  

    n=12 

     (0) 

Resultatet visade på att 

individerna som använde 

programmet under två 

veckors tid (n=12) hade 

efter implementering en 

större insikt om sjukdomen 

och en ökad förståelse för 

vad som orsakade 

försämring av tillstånd. 

Individerna utryckte även att 

informationen kunde leda 

till livsstilsförändringar och 

de utryckte vidare att detta 

hade ett värde. 

II 

P 

Falk, S., Wahn, A. 

K., & Lidell, E. 

2007 

Sverige 

 

 

Keeping the 

maintenance of 

daily life in spite of 

chronic heart 

failure. A 

qualitative study 

Hur det dagliga livet ser ut för 

individer med hjärtsvikt 

 

Semi-strukturerad intervju med 

öppna frågor. 

   n=17 

      (0) 

Kommunikation och kontakt 

med samma sjuksköterska är 

en trygghet för individer 

med hjärtsvikt  

I 

K 

Feldman, P. H., Peng, 

T. R., Murtaugh, C. 

M., Kelleher, C., 

Donelson, S. M., 

McCann, M-E., 

Putnam, M. E. 

 

2004 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

A Randomized 

Intervention to 

Improve Heart 

Failure Outcomes in 

Community-Based 

Home Health Care. 

Undersöka om sjuksköterskor kan 

minska antalet läkarbesök, 

sjukhusvistelser och förbättra och 

öka patienter med kronisk 

hjärtsikts hälsa och livskvalitet 

genom implementering av 

undervisning och vård. 

En randomiserad grupp av 

sjuksköterskor indelade i en 

interventions grupp och en kontroll 

grupp där interventionsgruppen 

implementerade ett visst 

vårdprogram medan kontrollgruppen 

utförde standard vård. 

     n=371 

     (121) 

Det fanns skillnad mellan 

interventions 

gruppen och kontroll gruppen 

vad gäller ökning 

av livskvalitet där denna var 

något högre  

(12.3%) i interventions gruppen 

i jämförelse med 

10.6% i kontroll gruppen. 

 Det var ingen signifikant 

skillnad i antalet sjuk- 

hus vistelser i de båda 

grupperna och antalet  

uppsökta akutmottagningar var 

något högre i  

Interventions gruppen 

 

I 

RCT 

 



 

IV 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 
González, B., 

Lupón, J., 

Herreros, J., 

Urrutia, A., 

Altimir, S, Coll, R., 

… & Valle, V. 

2005 

Spanien 

Patient's education 

by nurse: what we 

really do achieve? 

Evaluera vad som egentligen 

uppnås med sjuksköterskeledd 

undervisning för individer med 

hjärtsvikt i öppenvården. 

Frågeformulär angående 

sjukdomskunskap och 

behandlingsmetoder. Ett års 

uppföljning. 

    n=298 

     (0*) 

Ökad kunskap om hjärtats 

funktion och orsaker till vad 

som förvärrar hjärtsvikten 

bidrar till en bättre förståelse 

av vikten för god egenvård 

I 

P 

Harrison , M. B., 

Browne ,G. B., 

Roberts, J., 

Tugwell, P., Gafni, 

A., & Graham, I. 

D.  

2002 

Canada 

 

Quality of life of 

individuals with 

heart failure: a 

randomized trial of 

the effectiveness of 

two models of 

hospital-to-home 

transition. 

Om sjuksköterskans funktion 

vid överflyttning från sjukhus 

till hemmet kan ha en 

gynnande effekt för individen. 

En 12 veckors randomiserad 

kontrollerad studie för att 

utvärdera om intervention från 

sjuksköterska kan reducera 

återintag på sjukhus och öka 

livskvalitet för individer med 

hjärtsvikt. 

    n=192 

    (35) 

I resultatet presenterades en 

förbättring av livskvalitet för 

individerna som fått denna 

intervention, speciellt på det 

emotionella planet. Det 

framkom även att antalet 

akuta sjukhusbesök var färre 

i interventionsgruppen i 

jämförelse med 

kontrollgruppen. 

I 

RCT 

 

Kodiath, M., Kelly, 

A., & Shively, M 

2005 

USA 

Improving quality 

of life in patients 

with heart failure. 

An innovative 

behavioral 

intervention. 

Implementering av en 

information, motivation och 

beteende modell för att hjälpa 

individer med hjärtsvikt till en 

hälsosammare livsstil 

  

 Motiverande Samtal och telefon 

uppföljning under en 15 veckors 

period som ljudinspelades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    n=45 

    (29) 

 Patienterna lyckades med 

hjälp av motiverande  

Samtal lägga upp en strategi 

för ett förändrat 

beteende och även att 

påbörja en förändring 

men inte att fullfölja detta. 

Hjärtsvikt patienterna 

utryckte sig positivt om  

 telefon uppföljningen och 

kände att sjuk- 

sköterskans visade 

engagemang var positivt. 

 

 

 

 

I 

K 
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V 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 
Kutzleb, J. &, 

Reiner, D 

2006 

USA 

 

 

 

 

 The impact of 

nurse- directed 

patient education 

on quality of life 

and functional 

capacity in people 

with heart  

failure 

 

Evaluera vilken påverkan 

patientutbildning har för 

individer med hjärtsvikts 

fysiska kapacitet och 

livskvalitet. 

 

 

 

 

 

 
Implementering av sjuksköterske 

styrd undervisning och jämföra 

det med placebogrupp som fick 

standard vård 

 

 

 

 

    n=23 

    (0) 

 

 

 

        

 

 
Sjuksköterskans 

undervisande åtgärder om 

egenvård hade en positiv 

påverkan på individernas 

hälsa och fysiska mobilitet, 

 

 Individerna ökade sin 

fysiska mobilitet med 62 

procent i jämförelse med 

kontroll gruppen där 

ökningen var 25 procent. 

Livskvaliteten ökade i båda 

grupperna men i högre 

utsträckning i interventions 

gruppen. 

 

I 

CCT 

 

 

 

 

Meyer, K., 

Laederach-

Hoffman, K. 

(2003) 

Schweiz 

Effects of a 

comprehensive 

rehabilitation 

program on quality 

of life in patients 

with chronic heart 

failure. 

Utvärdera effekten av 

implementering av ett 

utbildningsprogram med 

rådgivning, fysiska aktivitet 

och psykologiskt stöd för 

individer med hjärtsvikt och 

deras anhöriga. 

Implementering av ett 

utbildningsprogram för individer 

med hjärtsvikt och deras 

anhöriga. om egenvård samt 

kontinuerligt stöd från 

sjuksköterska.   

     n= 51 

     (3) 

Detta resulterade i en 

signifikant förbättring av 

ejektionsfraktion, NYHA 

klassificering och 

syreupptagnings förmåga 

men inte någon signifikant 

förbättring av livskvaliteten. 

I 

P 

Pattenden, J. F., 

Roberts, H.,& 

Lewin, R. J.  

2007 

England 

 

 

Living with heart 

failure; Patient and 

carer perspective. 

Undersöka hur individer med 

hjärtsvikt och deras anhöriga 

klarar av det dagliga livet. 

En semi strukturerad 

intervjustudie där 36 individer 

med hjärtsvikt och 20 stycken 

anhöriga till individer med 

hjärtsvikt blev intervjuade om 

upplevelser kring sjukdomen i 

det dagliga livet. 

      n=56 

      (0) 

Individer med hjärtsvikt har 

ett stort behov av socialt 

stöd i det dagliga livet. 

 

 

 

 

 

 

K 
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VI 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 
Porte, P.W., Lok 

,D. J., Veldhuisen, 

D. J., Wijngaarden, 

J., Cornel, J. H., 

Zuithoff,  N. P.,... 

Hoes, A. W. 

2006  

Nederländerna 

Added value of a 

physician-and-

nurse-directed 

heart failure clinic: 

results from the 

Deventer-Alkmaar 

heart failure study 

Undersöka om tidiga åtgärder 

och noggrann uppföljning, 

från  sjuksköterskan och 

läkare, kan minska 

återinläggninläggningar och 

förbättra den fysiska 

kapaciteten hos individer med 

hjärtsvikt.     

En ett år lång intervention med 

hembesök, telefonuppföljning, 

lätt tillgång till hjärtklinik och 

läkare samt utbildning och 

information om egenvård från 

sjuksköterskan  

    n=240 

    (70) 

 Interventionsgruppen 

visade en förbättring i 

livskvalitet och bättre 

ejektionsfraktion samt färre 

antal inläggningar, på 

sjukhus, för förvärrat 

tillstånd. 

 

I 

RCT 

 

Riegel, B., Carlson, 

B., Kopp, Z., 

LePerti, B., Glaser, 

D., & Unger, A.  

2002 

USA 

Effect of a 

standardized nurse 

case management 

telephone 

intervention on 

resource use in 

patient with 

chronic heart 

failure 

Utvärdera om telefon 

uppföljning med rådgivning 

skulle kunna minska individer 

med hjärtsvikts användning av 

samhällets resurser 

Randomiserad kontrollerad studie 

där interventions guppen fick 

uppföljning i  sex månader efter 

utskrivning av sjuksköterska. 

   n=358 

   (116) 

 Genom denna 

implementering minskade 

antal återintagningar på 

sjukhus samt att längden på 

sjukhusvistelserna var 

betydligt lägre (46 procent) 

för individer som erhålligt 

denna typ av 

implementering i jämförelse 

med kontroll gruppen som 

fick standard vård 

I 

RCT 

 

Scott, L. D., Setter- 

Kline, K., & 

Britton, A. S.  

2004 

USA 

The effects of 

nursing 

interventions to 

enhance mental 

health and quality 

of life among 

individuals with 

heart failure 

Undersöka om livskvaliteten 

och den mentala hälsan  kunde 

förbättras  med 

implementering från 

sjuksköterskan utifrån en 

målmodell 

Randomiserad kontrollerad  

studie med två 

interventionsgrupper och en 

placebo 

   n=88 

   (22 eller 20?) 

 Den mentala hälsan ökade 

till befolkningsnivå i 

målsättnings gruppen medan 

det i placebo gruppen inte 

hade skett någon förändring.  

En signifikant ökning av 

livskvalitet i det båda 

interventions grupperna  

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

RCT 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 
Setter-Kline, K., 

Scott,L. D.,& 

Britton, A. S 

2007 

USA 

 

 

 

The use of 

Supportive-

Educative and 

mutual goal-setting 

strategies to 

improve self-

management for 

patients with heart 

failure 

Undersöka hur effektiva två 

olika sjuksköterske 

interventioner var för 

egenvården var för individer 

med hjärtsvikt.  

En exprimentiell studie med två 

imterventionsgrupper och en 

placebo grupp. 

Ena 

interventionsgruppen(Supportive- 

educative,SE) fokuserade på 

egenvård (som baserades på 

Orems egenvårds teori) och den 

andra (Mutual goal-setting 

strategies,MGS) på att individen 

skulle sätta upp egna mål för att 

hantera sitt dagliga liv. Detta 

gjordes inifrån en viss modell där 

sjuksköterskan vägledde 

individen igenom detta. Placebo 

gruppen fick information om 

generellt hälsorelaterat beteende 

och inte specifikt för hjärtsvikt. 

  n=88 

   (32) 

Alla grupper visade på en 

ökad förståelse för hur de 

skulle hantera hjärtsvikten 

efter intervention. 

Efter 12 månader visade SE 

gruppen en signifikant 

ökning i self-efficacy(tron 

på den egna förmågan) i att 

hantera hjärtsvikten i 

jämförelse med de andra 

grupperna. Gemensamt för 

alla grupper var när de 

skulle belysa områden inom 

self-efficacy som kändes 

svårast respektive enklast 

var att alla kände sig osäkra 

på hur de skulle hantera 

hjärtsvikten i det dagliga 

livet men enklast att veta när 

de skulle kontakta läkare. 

I 

CCT 

Strömberg, A., 

Mårtensson, J., 

Fridlund, B., Levin, 

L-Å., Karlsson, J-

E., &  Dahlström, 

U 

2003 

Sverige 

Nurse-led heart 

failure clinics 

improve survival 

and self-care 

behavior in patients 

with heart failure 

Undersöka hur sjujksköterske 

ledd undervisning gällande 

egenvård har för effekt på 

morbiditeten och mortaliteten 

för individer med hjärtsvikt. 

 

 

 

Prospektiv 12 månaders 

uppföljnings studie med 

interventionsgrupp och kontroll 

grupp där implementering av 

rådgivning, utbildning och stöd 

till individer med hjärtsvikt och 

deras anhöriga. 

   n=106 

     (27) 

Studien visade på en 

signifikant skillnad i 

överlevnad för individer 

som erhållit denna typ av 

implementering i jämförelse 

med kontroll gruppen som 

fick standard behandling.   

Ingen signifikant skillnad i 

morbiditet i mellan de båda 

grupperna efter 12 månader. 

 

 

 

 

 

I 

P 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 
Todero, C. M., La 

Framboise, L. M., 

& Zimmerman, L. 

M. 2002 

USA 

Symptom status 

and quality-of-life 

outcomes of home-

based disease 

management 

program for heart 

failure patients 

Undersöka vilka symtom som 

uppstår vid hjärtsvikt och hur 

de påverkar det dagliga livet 

samt se om det förbättras med 

implementering av 

sjuksköterske ledd 

undervisning. 

Implementering av ett hjärtsvikt 

program ledd av sjuksköterskan. 
    n=102 

        (9) 

Att kunna tyda tidiga tecken 

på försämring och förstå 

betydelsen av egenvård är 

viktiga faktorer som 

påverkar symtom som 

depression och fatigue. 

Förbättring av symtom har 

en positiv påverkan på 

livskvaliteten. 

II 

P 

Vavouranakis I.,  

Lambrogiannakis, 

E., Markakis G., 

Dermitzakis, A., 

Haroniti,  Z., 

Ninidaki, C.,  

Borbantonaki ,  A.,  

& Tsoutsoumanou, 

K 

2003 

Grekland 

Effect of home-

based intervention 

on hospital 

readmission and 

quality of life in 

middle-aged 

patients with severe 

congestive heart 

failure: a 12-month 

follow up study 

 

Undersöka om implementering 

av regelbundna kontroller och 

vård och support i hemmet kan 

minska sjukhusvistelse för 

individer med kronisk 

hjärtsvikt och öka livskvalitet 

för dessa patienter. 

 

 

 

 

Interventionsbaserad 

övervakning och implementering 

av support för att se effekten av 

diverse vårdhandlingar. En 12 

månaders uppföljnings studie. 

       n=33 

       (5) 

 Antalet sjukhusvistelser 

 minskade och livskvalitet 

ökade. 

 II 

 P 

 

*= Bortfall framkommer ej 

**= Bortfallet avser individer som bortföll till uppföljningen 24 månader efter intervention 
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