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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som innebär att hjärtat inte kan försörja kroppen med 

nödvändig mängd blod. I västvärlden är hjärtsvikt ett vanligt förekommande tillstånd och med 

en prevalens på mellan två till tre procent klassificeras hjärtsvikt som ett folkhälsoproblem. 

Behandlingen av hjärtsvikt innefattar både farmakologiska och icke-farmakologiska metoder. 

Låg följsamhet hos patienter med hjärtsvikt är ett omfattande problem då upp emot 80 procent 

av patienterna inte är följsamma till behandlingsordinationer. Detta ger negativa konsekvenser 

för såväl individ som samhälle i form av försämring av tillståndet, sämre upplevd livskvalitet 

och större ekonomiska kostnader. Patientundervisning är ett viktigt medel för vårdpersonalen 

för att införliva kunskap till patienten för att på så vis även öka följsamheten.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur patientundervisning kan öka följsamheten hos patienter med 

hjärtsvikt. 

 

Metod 

För att besvara syftet har en forskningsöversikt utförts där artiklar om ämnet sökts i 

databaserna PubMed och CINAHL. Vidare har även manuella sökningar utförts. Totalt har 18 

artiklar inkluderats i föreliggande forskningsöversikt. Samtliga inkluderade artiklar är 

kvalitetsbedöma av författarna enligt ett modifierat bedömningsunderlag samt granskade av 

en etisk kommitté.  

 

Resultat 

Resultatet visade att patientundervisning hade varierande effekt för följsamhet av både 

farmakologisk och icke-farmakologisk behandling hos patienter med hjärtsvikt. 

Patientundervisning kunde ske på olika vis och bäst effekt hade patientundervisning som gavs 

till patienten i dennes hem eller på hjärtsviktsmottagningar. Kontinuerlig patientundervisning 

påvisade bättre effekter för följsamheten än patientundervisning vid enstaka tillfällen. 

Motstridiga resultat för följsamheten påträffades av patientundervisning via telefonkontakt 

med en sjuksköterska. Undervisning av anhöriga gav ökad kunskap hos dem, dock påverkade 

inte detta patientens nyttjande av vård. Patientundervisning som envägskommunikation i form 

av video gav en viss förbättring av följsamheten medan sådan undervisning via CD-rom inte 

visade på några positiva effekter.  

 

Slutsats 

Patientundervisning till patienter med hjärtsvikt hade många olika upplägg vilka hade 

varierande effekt på följsamheten. Det främsta fyndet i föreliggande studie var att kontinuerlig 

patientundervisning från vårdpersonal gav de största vinsterna för följsamheten. Framförallt 

patientundervisning under hembesök från en sjuksköterska och patientundervisning på 

hjärtsviktsmottagningar gav positiva effekter på följsamheten. Minst effektivt för ökad 

följsamhet var patientundervisning vid enstaka tillfällen och patientundervisning endast då 

patienten var inneliggande på sjukhus.  

 

Nyckelord: Hjärtsvikt, Följsamhet, Patientundervisning, Omvårdnad 
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BAKGRUND 

 

Hjärtsvikt 

 

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte kan försörja kroppen med den mängd blod som är 

nödvändig. Det finns flera olika orsaker till att en individ drabbas av hjärtsvikt, de överlägset 

vanligaste orsakerna är dock ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni. Infektioner som belastar 

hjärtat, klaffsjukdom och lungemboli är andra tillstånd som kan orsaka svikt av hjärtats 

pumpförmåga (Ericson & Ericson, 2008). European Society of Cardiology (ESC) är en 

organisation med syfte att minska hjärt- och kärlsjukdom i Europa. De tillhandahåller 

vetenskapliga och utbildande aktiviteter, exempelvis produktion och uppdatering av kliniska 

riktlinjer samt studier inom hjärt- och kärlsjukdom (European Society of Cardiology [ESC], 

2012). 

 

Definition 

Enligt European Society of Cardiology definieras hjärtsvikt av tre grundkriterier. Det första 

kriteriet är att patienten ska uppvisa typiska symtom och tecken på hjärtsvikt. Vanliga 

symtom är andfåddhet, trötthet, perifera ödem och takykardi. Det andra kriteriet är att 

patienten ska uppvisa en objektivt bevisad strukturell och funktionell abnormitet av hjärtat i 

vila. Detta kan visa sig som patologiska EKG-svar, missbildning av hjärtat eller kardiella 

blåsljud. Det tredje kriteriet som European Society of Cardiology listar är att patienten ska 

uppvisa klinisk förbättring efter behandling. Detta kriterium kan inte ensamt ligga till grund 

för diagnosen hjärtsvikt, men kan vara till hjälp i de fall då diagnosen är oklar då man 

vanligen ser en relativt snabb förbättring av typiska symtom och tecken på hjärtsvikt vid 

behandling (Dicksten et al., 2008).  

 

New York Heart Association (NYHA) klassificerar hjärtsvikt i fyra olika svårighetsgrader:  

 

NYHA I: Hjärtsjukdom utan symtom. 

NYHA II: Lätt hjärtsvikt med symtom av trötthet eller andfåddhet endast då patienten utför 

fysisk aktivitet med en intensitet som är över måttlig. 

NYHA III: Medelsvår hjärtsvikt där patienten upplever andfåddhet eller trötthet redan vid lätt 

till måttlig fysisk aktivitet. 

NYHA IV: Svår hjärtsvikt med symtom av andfåddhet eller trötthet även i vila eller vid 

minimal ansträngning. Patienter med hjärtsvikt av grad NYHA IV är ofta säng- eller 

stolsbundna (Socialstyrelsen [SoS], 2007).   

 

Patofysiologi 

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa ut tillräckligt med blod för att förse kroppens 

celler med syre och näring, kroppen kan inte upprätthålla en tillräcklig slagvolym. Kroppen 

försöker då kompensera hjärtsvagheten genom att anpassa sig med hjälp av olika 

kompensationsmekanismer. Hjärtmuskeln anpassas genom att tänjas ut och bli större vilket 

ger ökad kontraktionsförmåga. En ytterligare kompensatorisk mekanism verkar genom att 

aktivera renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS). Kroppen försöker då spara på salt och 

vatten för att öka blodvolymen. Vidare aktiveras det sympatiska nervsystemet vilket orsakar 

ökad vasokonstriktion (Dahlström, Jonasson & Nyström, 2010).  
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Frank Starling-mekanismen innebär att hjärtat kan öka pumpkraften ju mer det fylls på. Det 

leder i sin tur till ökad slagvolym. Frank Starling-mekanismen sker utan neurogen eller 

hormonell kontroll. Vid akut hjärtsvikt kan kroppen genom dessa olika mekanismer 

kompensera tillräckligt för att upprätthålla nödvändig mängd blodtillförsel till vävnaderna. 

Vid kronisk hjärtsvikt kan kompensationsmekanismerna istället bli otillräckliga och verka 

skadliga för hjärtat (Dahlström, Jonasson & Nyström, 2010). 

 

Prognos 

Med läkemedelsbehandling beräknas hälften av dem som insjuknar i hjärtsvikt överleva sex år 

efter att diagnos ställts. Prognosen är dock beroende av hur avancerat tillståndet är. Vid 

hjärtsvikt av grad NYHA I uppskattas cirka fem procent avlida inom ett år medan samma 

siffra för patienter med NYHA IV är 50 procent. New York Heart Associations 

klassificeringar betonar framför allt symtom, men även hjärtats funktion har betydelse för 

överlevnaden. Nedsatt pumpfunktion och störningar i hjärtrytmen har en negativ påverkan på 

prognosen (SoS, 2007). Faktorer som påverkar prognosen positivt, i form av minskad 

morbiditet och mortalitet, är tidig och kontinuerlig behandling (Fonseca, Sarmento, Marques 

& Ceia, 2008).  

 

Prevalens 

I Europa är förekomsten av hjärtsvikt ca två till tre procent och prevalensen stiger kraftigt 

med ökad ålder. Vid 70 till 80 års ålder har upp till en femtedel av befolkningen hjärtsvikt 

(Dickstein et al., 2008). Man uppskattar att omkring 15 miljoner av 900 miljoner européer och 

drygt fem miljoner av USA:s 300 miljoner invånare lider av hjärtsvikt. Andelen sjuka i dessa 

delar av världen har stadigt ökat under de senaste decennierna och trenden beräknas fortsätta. 

Ökningen beror främst på att andelen äldre i befolkningen har ökat, men även på bättre 

överlevnad för både hjärt- och icke-hjärtsjukdomar, exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt, 

diabetes och njursvikt (Braunschweig, Cowie & Auriccho, 2011). Den höga andelen drabbade 

gör att hjärtsvikt idag klassificeras som ett folkhälsoproblem i västvärlden (Krum & Stewart, 

2006).  

 

Behandling vid hjärtsvikt 

 

Då hjärtsvikt är ett kroniskt och obotligt tillstånd syftar behandlingen till att lindra symtom, 

förbättra livskvalitet, förhindra progress, minska behovet av sjukvård samt förlänga 

överlevnaden. För att optimera behandlingen krävs kartläggning av tillståndets 

bakomliggande orsaker. Behandling av hjärtsvikt kan ske både med farmakologiska och icke-

farmakologiska metoder och baseras på principer framtagna av European Society of 

Cardiology. NYHA-graden av patientens hjärtsvikt påverkar behandlingen för den enskilda 

individen (Dahlström & Strömberg, 2005). 

 

Farmakologisk behandling 

Farmakologisk behandling av hjärtsvikt syftar till att normalisera de funktioner som påverkar 

hjärtats funktion och som är störda hos patienter med hjärtsvikt (Dahlström & Strömberg, 

2005). Läkemedel som avlastar hjärtat utgör därför en viktig del av den farmakologiska 

behandlingen (Ericson & Ericson, 2008). Betablockerare och ACE-hämmare utgör grunden i 

hjärtsviktbehandling (Dickstein et al., 2008). Introducerandet av betablockerare som 

läkemedel mot hjärtsvikt var en milstolpe inom hjärtsjukvården. Betablockerare har visat sig 

ha goda effekter på både morbiditet och mortalitet hos dessa patienter (Kubon et al., 2011). 

Likaså är ACE-hämmare ett betydelsefullt läkemedel mot såväl morbiditet som mortalitet hos 

patienter med hjärtsvikt (Gruszczynski, Schuster, Regier & Jensen, 2010).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gruszczynski%20AB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schuster%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schuster%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jensen%20B%22%5BAuthor%5D
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Ett annat vanligt läkemedel vid den farmakologiska behandlingen av hjärtsvikt är diuretikum 

(Dickstein et al., 2008). 

 

Icke-farmakologisk behandling 

Icke-farmakologiska behandlingsmetoder av hjärtsvikt är en betydelsefull faktor för 

patientens välmående (Rasmusson, 2011). Icke-farmakologisk behandling syftar i stor 

utsträckning till förändringar i livsstilsmönster då en anpassad livsstil kan påverka 

sjukdomens förlopp. Övervakning av symtom och reducering av riskfaktorer är därför 

essentiella faktorer i den icke-farmakologiska behandlingen (Dahlström & Strömberg, 2005).  

 

Egenvård är en stor del i den icke-farmakologiska behandlingen vid hjärtsvikt (Dahlström & 

Strömberg, 2005). Enligt European Society of Cardiology kan egenvård definieras som 

åtgärder för att bibehålla fysisk stabilitet, undvika beteenden som kan förvärra tillståndet och 

att upptäcka tecken på försämring. Egenvård kan avsevärt påverka symtom, 

funktionsförmåga, välbefinnande, sjuklighet och prognos hos patienter med hjärtsvikt 

(Dickstein et al., 2008). Symtom som är viktiga för patienten att uppmärksamma är bland 

annat viktuppgång, ödem, trötthet och andnöd (Dahlström & Strömberg, 2005). Stora salt- 

och vätskeintag är riskfaktorer för ödem och viktuppgång varför en viktig egenvårdsåtgärd är 

salt- och vätskerestriktion. Ett minskat saltintag kan även ge en blodtryckssänkande effekt 

vilket är positivt då hypertoni är en av de viktigaste orsakerna till hjärtsvikt (Ericson & 

Ericson, 2008). Vidare är en viktig egenvårdsåtgärd för patienter med hjärtsvikt att väga sig 

dagligen. Snabb viktökning, över två kilogram på tre dagar, bör uppmärksammas då 

viktökningen kan bero på ödem (Dickstein et al., 2008). 

 

Fysisk aktivitet har tidigare ansetts skadligt för patienter med hjärtsvikt. Moderna studier har 

dock visat på fördelarna av träning för dessa patienter. I en studie fick patienter med hjärtsvikt 

utföra individuellt anpassad fysisk aktivitet under ett års tid. Träningsprogrammet omfattade 

både aerob, det vill säga syrekrävande träning och perifer muskelträning som utfördes utifrån 

varje enskild patients förmåga. Patienterna tränade både i grupp på sin vårdcentral och själva i 

hemmet. Studien visade bättre muskelfunktion, och därmed högre funktionalitet i det dagliga 

livet, hos de patienter som ingått i träningsprogrammet. Patienterna kunde även klara sin 

allmänna dagliga livsföring (ADL) själva i större utsträckning än patienter som inte utfört 

samma regelbundna fysiska aktivitet. Studiens författare menar att denna typ av kombinerad 

träning där patienterna får stöd från en vårdenhet är betydelsefull för patienter med hjärtsvikt 

(Pihl, Cider, Strömberg, Fridlund & Mårtensson, 2011). Fysisk aktivitet minskar även risken 

för ytterligare hjärt-kärlsjukdom och är ett betydelsefullt trombosprofylax (Ericson & Ericson, 

2008). I en studie av van der Wal et al. (2006) uppgav många patienter med hjärtsvikt att det 

är viktigt att motionera. Trots detta utövade få patienter någon form av fysisk aktivitet. 

Patienterna menade att hinder för motion var fysiska symtom av hjärtsvikt och brist på energi.  

 

Alkoholintag bör begränsas till ett till två glas vin per dag hos patienter med hjärtsvikt. Större 

alkoholkonsumtion kan vara skadlig då alkohol kan ha en negativ inotrop effekt och orsaka 

risk för arytmier. I de fall då hjärtsvikt är utlöst av alkohol, bör patienten avstå helt från 

alkoholkonsumtion. Rökning bör undvikas helt, då rökning är en känd riskfaktor för hjärt- och 

kärlsjukdom (Dickstein et al., 2008).   
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Vårdprogram 

European Society of Cardiology rekommenderar att nationer har specialiserade vårdprogram 

för patienter med hjärtsvikt. Dessa program ska samordna tillgänglig hjälp längs vårdkedjan 

och därmed bidra till att kontinuerligt bistå patienten med vård och stöd. Vårdprogrammen 

bör vara tvärvetenskapliga och erbjuda hjälp från flera olika professioner så som 

primärvårdsläkare, sjuksköterska, dietist och kurator (Dickstein et al., 2008).  

 

Innehållet i programmen ska vara anpassat för att bemöta de lokala behov som finns och de 

program som idag finns i europeiska länder ser därför något olika ut. I majoriteten av de 

europeiska vårdprogrammen för patienter med hjärtsvikt är patientundervisning en essentiell 

komponent. I alla program finns både muntlig och skriftlig patientundervisning, vidare finns 

dock vissa nationella skillnader (Jaarsma et al., 2006).    

 

Patientundervisning 

 

Definition 

Patientundervisning syftar ofta till beteendeförändringar hos patienten och behandlar därmed 

faktorer som påverkar beteendet, exempelvis känslor och attityder. Därför beskrivs 

patientundervisning som ett vidare begrepp än endast tillhandahållande av information till 

patienten (Rydell Karlsson, 2007). Patientundervisning kan definieras enligt följande: 

 

… a systematic learning experience in which a combination of methods is 

generally used, such as the provision of information and advice and behaviour 

modification techniques, which influence the way the patient experiences his 

illness and/or his knowledge and health behaviour, aimed at improving or 

maintaining health or learning to cope with a condition, usually a chronic one 

[kursivering tillfogad] (van der Borne, 1998, s. 90-91).  

 

Patientundervisning som omvårdnadsåtgärd 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrivs undervisning, bemötande 

och informationsgivning som några av sjuksköterskans kompetensområden. Det omfattar 

förmågan att i kommunikation med patienten informera, undervisa och vägleda denne för att 

möjliggöra optimal medverkan i den ordinerade behandlingen. Sjuksköterskan ska även 

säkerställa att patienten förstår den givna informationen och vara lyhörd för att 

uppmärksamma patienter som inte själva uttrycker ett behov av patientundervisning. Vidare 

omfattar detta kompetensområde sjuksköterskans förmåga att ge individuellt anpassad 

information, i vilken hänsyn ska tas till när informationen ges, hur den läggs fram och vilken 

kunskap den innehåller (SoS, 2005).      

 

I interaktionen mellan patient och vårdpersonal är maktbalansen ofta rubbad till 

vårdpersonalens fördel. Denna obalans beror till stor del av kunskapsskillnader parterna 

emellan och har en negativ påverkan på patientens känsla av kontroll, trygghet och tillit till 

sin egen förmåga. Det är faktorer som är nödvändiga för patientens möjligheter till följsamhet 

av behandling och därmed god hälsa. Patientundervisning är vårdpersonalens medel för att 

informera patienten om rådande omständigheter och därmed återskapa känslan av kontroll, 

trygghet och självtillit hos patienten (Klang Söderkvist, 2008). Känsla av kontroll visade sig i 

en studie av Eldh, Ehnfors och Ekman (2004) vara en viktig del för följsamheten i 

behandlingar för patienter med hjärtsvikt. Motsatt var icke-följsamhet i behandlingar 

associerat med att inte uppleva en känsla av kontroll.  
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Patientundervisning inom hjärtsvikt 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård kan patientundervisningen till 

patienter med hjärtsvikt ofta bli slentrianmässig och icke individanpassad. Detta på grund av 

den höga andelen drabbade individer. För många patienter som drabbas av hjärtsvikt är 

sjukdomsdebuten förknippad med symtom som andnöd, oro och smärta. Då man upplever 

sådana typer av förändringar i sin kropp kan det dessutom vara svårt att ta till sig ny 

information. Det finns således en stor risk att den enskilda patienten varken får eller har 

möjlighet att ta in den mängd kunskap som är nödvändig för dennes framtida förutsättningar 

för hälsa (SoS, 2008).  

 

För att upprätthålla Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) 2 b § om patientens rätt 

till individuellt anpassad information samt information om de metoder för vård och 

behandling som finns ställs därför stora krav på medvetenhet hos vårdpersonalen om 

problematiken med patientundervisning vid hjärtsvikt (SoS, 2008). En ytterligare viktig 

aspekt av patientundervisning är att vårdpersonalen förklarar vilka effekter som kan förväntas 

av specifika behandlingar. Åtgärderna kan annars verka obegripliga och oroande för patienten 

vilket i sin tur kan påverka följsamheten (SoS, 2008).  

 

European Society of Cardiology rekommenderar att sjukvårdspersonal ger omfattande 

utbildning och rådgivning till patienter med hjärtsvikt. Hos patienter som inte är kapabla att 

bedöma omfattningen av sina symtom själva kan vårdpersonal vara till stor hjälp. 

Patientundervisning via hembesök eller telefonkontakt är då väsentligt för att hjälpa dessa 

patienter att uppnå adekvat behandling utifrån sitt aktuella tillstånd. Möjlighet för patienten att 

nå en sjuksköterska via telefon kan även vara ett bra sätt för patienten att själv kontakta 

vården på om frågor uppstår (Dickstein et al., 2008). Den ökade datoranvändningen i 

samhället har medfört en utveckling av datorbaserade patientundervisningsprogram. I vården 

av patienter med hjärtsvikt är idag CD-rom, internet och film vanliga metoder för 

undervisning (Strömberg, 2005a). Tidigt efter utskrivning från sjukhus bör patienter med 

hjärtsvikt besöka en hjärtsviktsmottagning för att få patientundervisning. På en 

hjärtsviktsmottagning kan vårdpersonal hjälpa till att utforma en behandlingsplan och sätta 

upp behandlingsmål för patienten. Vidare kan vårdpersonal vid sådana besök bedöma 

patientens kliniska status (Dickstein et al., 2008).  

 

Enligt Braunschweig et al. (2011) krävs regelbundna och täta återbesök till vårdpersonal i 

öppenvården, efter utskrivning från sjukhus, för att optimera följsamheten i behandling av 

hjärtsvikt. Öppenvårdsbesöken ska syfta till att noggrant övervaka patientens kliniska status, 

möjliggöra patientundervisning och öka användningen av evidensbaserade 

behandlingsmetoder. Även Rydén och Stenström (2008) framhåller vikten av täta återbesök 

med regelbunden patientundervisning för att öka följsamhetsgraden.  

 

Följsamhet  

 

Definition 

Följsamhet, eller engelskans compliance, beskrivs av Leventahl, Riegel, Carlson och De 

Geest (2005) enligt följande:  

 

…compliance is defined as the patient’s informed free choice of behaviours 

selected from those recommended by the healthcare provider [kursivering 

tillfogad] (s. 299).   
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Vårdgivaren ansvarar för att utforma en individuellt anpassad behandlingsplan till varje 

patient. Vidare är det vårdgivarens ansvar att utrusta patienten med de kunskaper, färdigheter 

och den motivation som är nödvändig för att följa behandlingen. Patienten, å sin sida, 

ansvarar för att förvärva de kunskaper som behövs för att följa behandlingen samt för att söka 

råd när frågor och problem uppstår (Leventahl et al., 2005).  

 

Begreppet compliance fick under 1990-talet en negativ klang då det av många uppfattades 

som patientens skyldighet att lyda läkarens order. Som en motreaktion utvecklades därför nya 

begrepp för att beskriva följsamhet vilka istället betonade patientens delaktighet i 

behandlingen. Det engelska adherence var ett sådant begrepp och kan beskrivas som hur väl 

patientens beteende överensstämmer med givna rekommendationer från läkare eller annan 

vårdpersonal. Det mest moderna begreppet för att beskriva följsamhet är dock concordance 

som utvecklades efter att även adherence fått en liknande negativ stämpel som compliance. 

Begreppet concordance skulle innefatta ett samarbete mellan patient och vårdtagare där 

kommunikation och patientens autonomi var centrala begrepp (Larsson, 2010).  

 

Den ursprungliga definitionen av concordance utformades av The Royal Pharmaceptical 

Society of Great Britian (1997, citerad i Bisell, May & Noyce, 2004) och lyder enligt 

följande:  
 

Concordance is based on the notion that the work of the prescriber and patient 

in the consultation is a negotiation between equals and the aim is therefore a 

therapeutic alliance between them. This alliance, may, in the end, include an 

agreement to differ. Its strength lies in a new assumption of respect for the 

patient’s agenda and the creation of openness in the relationship, so that both 

doctor and patient together can proceed on the basis of reality and not of 

misunderstanding, distrust and concealment [kursivering tillfogad] (s. 852).  

 

Begrepp som respekt, öppenhet och jämlikhet är således väsentliga inom denna definition av 

följsamhet (Larsson, 2010).  

 

Följsamhet inom hjärtsviktsbehandling 

Dålig följsamhet hos patienter som får hjärtsviktsbehandling är ett omfattande problem och 

det beräknas att det är mellan 42-80 procent som inte följer sin medicinska behandling samt 

49-78 procent som inte följer sina kostråd (Strömberg, 2005a). Bland patienter med hjärtsvikt 

är återinläggning på sjukhus vanligt förekommande och i upp till 64 procent av fallen är dålig 

följsamhet av behandlingen en bidragande faktor till detta (Leventhal et al., 2005). De 

problem som uppstår vid dålig följsamhet får konsekvenser för både individ och samhälle 

(Strömberg, 2005a). 

 

Individrelaterade konsekvenser 

För individen leder låg följsamhet till fler och mer uttalade symtom samt högre mortalitet. 

Detta leder i sin tur till en sämre livskvalitet för den drabbade (Strömberg, 2005a). Ett 

exempel på detta påträffas i en studie där icke-farmakologiska behandlingsmetoder hos 

patienter med hjärtsvikt undersöktes. Resultatet av studien visade att de personer som 

påvisade låg följsamhet av behandlingen hade en ökad risk för mortalitet (van der Wal, van 

Veldhuisen, Veeger, Rutten & Jaarsma, 2010b).  
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I en studie av Evangelista, Hamilton, Fonarow och Dracup (2010) påvisas också dessa 

nackdelar av låg följsamhet. Studien undersökte om kliniska symtom av hjärtsvikt och 

livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt påverkades av fysisk aktivitet på recept. Alla patienter 

som ingick i studien ordinerades fysisk aktivitet och utrustades med varsin stegräknare. 

Patienter med hög följsamhet, vilka efter sex månader hade ökat sin fysiska aktivitet med 

minst 18 procent, kategoriserades som testgrupp medan resterande patienter utgjorde en 

kontrollgrupp.  

 

Resultatet av studien visade att testgruppen hade lägre frekvens av sjukhusvistelse, akutbesök 

och akut död eller transplantation än kontrollgruppen. Testgruppen upplevde även ökad 

livskvalitet och funktionalitet i det dagliga livet i förhållande till kontrollgruppen (Evangelista 

et al., 2010).  

 

Samhällsrelaterade konsekvenser 

För samhället är låg följsamhet hos patienter med hjärtsvikt kostsamt då det leder till ett ökat 

vårdbehov (Rydén & Stenström, 2008). Den årliga medelkostnaden per patient med hjärtsvikt 

i Sverige ligger på 37 100 kronor. Det ger en totalkostnad på 6,7 miljarder kronor per år 

(Agvall, Borgquist, Foldevi, & Dahlstöm, 2005). I USA beräknades kostnaden för 

hjärtsviktsbehandling år 2010 ligga på 39.2 miljarder dollar per år vilket motsvarar två 

procent av landets totala hälsovårdsbudget (Braunschweig et al., 2011). Genom att etablera 

och upprätthålla optimal behandling enligt rådande riklinjer kan nytta ske i form av kortare 

vårdtider och sänkta vårdkostnader för patienter med hjärtsvikt (Agvall et al., 2005).  

 

Orsaker till låg följsamhet 

Multipla orsaker ligger till grund för låg följsamhet och det kan exempelvis bero på att 

patienten upplever läkemedelsbiverkningar som oroväckande eller obehagliga och därför vill 

undvika dem. Det kan även handla om att patienten har låg tilltro till behandlingens effekt 

(Rydén & Stenström, 2008). Bristande följsamhet inom hjärtsvikt kan också handla om att 

behandlingen inte är botande utan istället avser att lindra symtom. En sådan behandlingsform 

kan få patienten omotiverad och därmed göra att denne inte följer de ordinationer som givits 

(Klang Söderkvist, 2008). Långa behandlingar av tillstånd som inte är akuta har också visat 

sig påverka följsamheten negativt (Rydén & Stenström, 2008). 

 

Hos patienter med hjärtsvikt har 80 procent nedsatt minne och kognitiv dysfunktion. Detta 

beror delvis på förändrad syre- och näringstillförsel till hjärnan på grund av minskad 

slagvolym (Rydell Karlsson et al., 2005). I studier med magnetkamera har man kunnat se 

strukturella förändringar i hjärnan hos patienter med hjärtsvikt jämfört med friska individer. 

Förändringarna föreligger så att de påverkar minne och inlärningsförmåga varför dessa 

förmågor riskerar att vara sänkta hos patienter med hjärtsvikt (Kumar et al., 2009). En 

minskad förmåga till inlärning och minne påverkar följsamheten negativt. För patienter med 

hjärtsvikt och kognitiv dysfunktion kan den sviktande intellektuella förmågan därför även 

vara en anledning till låg följsamhet (Wolfe, Worral-Carter, Foister, Keks & Howe, 2006).  

 

Det har även påträffats att relationen mellan patient och vårdpersonal är betydelsefull för 

följsamheten av behandlingar. Genom att ta hänsyn till vårdpersonalens inverkan på 

följsamhet görs problemet mer nyanserat och fokus tas bort från patienten som enda 

betydande faktor för hög följsamhet (Rydén & Stenström, 2008). Även European Society of 

Cardiology betonar betydelsen av en stark relation mellan vårdpersonal och patient samt 

support från vårdgivare och patientens sociala nätverk för ökad följsamhet av 

behandlingsordinationer (Dickstein et al., 2008).  
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I en studie av van der Wal, Jaarsma, Moser, van Gilst och van Veldhuisen (2010a) 

undersöktes hur följsamheten av såväl farmakologisk som icke-farmakologisk behandling av 

hjärtsvikt kunde förbättras. Fokus för studien låg på patientens perspektiv, det vill säga hur 

patienten själv uppfattar de faktorer som påverkar följsamhet. Resultatet av studien visade att 

rädsla för ökade symtom och sjukhusvård påverkade följsamheten positivt. Man kunde även 

se att patienter med hjärtsvikt mådde bättre och upplevde det lättare att följa behandlingen 

efter rådgivning från läkare eller sjuksköterska (van der Wal et al, 2010a) .  

 

Vidare visade studien att följsamheten påverkades negativt av att patienterna hade låg 

kunskap om sjukdomstillståndet och att så även var fallet hos många patienter. Inom den 

farmakologiska behandlingen var kunskapsbristen framför allt utbredd. Det påvisades 

exempelvis en låg följsamhet av betablockerare då många patienter trodde att dessa läkemedel 

gav ökad diures. Avseende icke- farmakologiska behandlingsmetoder visade studien en 

efterfrågan av kostråd från patienterna för att bättre följa sina kost- och vätskerestriktioner. 

Övrig rådgivning från vårdpersonal visades också vara önskvärd från patienter med hjärtsvikt 

(van der Wal et al., 2010a). van der Wal et al. (2010a) menar att vårdpersonal har en viktig 

roll att spela avseende patientundervisning. Information ökar förståelsen för fördelarna med 

hög följsamhet av behandlingsmetoderna och minskar risken för missförstånd om 

behandlingen till följd av kunskapsbrist.  

 

PROBLEMFORMULERING  

 

Trots att det finns flera behandlingsmetoder mot hjärtsvikt är följsamheten av 

behandlingsmetoderna hos patienter med hjärtsvikt låg. Eftersom låg följsamhet medför 

negativa konsekvenser för såväl individ som samhälle bör det vara av vikt för vårdpersonal att 

försöka åstadkomma en förändring av denna negativa trend. En förutsättning för god 

följsamhet hos patienten är känsla av kontroll, trygghet och tillit till sin egen förmåga. Genom 

patientundervisning kan vårdpersonal hjälpa patienten att uppnå dessa väsentliga faktorer. Det 

är därför betydelsefullt att klargöra hur patientundervisningen bör vara upplagd för att uppnå 

så hög följsamhet som möjligt.  

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva hur patientundervisning kan öka följsamheten hos patienter med 

hjärtsvikt.  

 

Frågeställningar 

 

Vilken effekt har patientundervisning för patienter med hjärtsvikt på följsamheten till 

behandling? 

Hur ska patientundervisningen från sjuksköterskan vara upplagd för att förbättra följsamheten 

hos patienter med hjärtsvikt?  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20der%20Wal%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20der%20Wal%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moser%20DK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moser%20DK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20Veldhuisen%20DJ%22%5BAuthor%5D
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METOD 

 

Val av metod 

 

Metoden som valdes för föreliggande studie var en forskningsöversikt. En sådan metod 

innebär att författarna redogör för samband och skillnader av tidigare forskningsresultat inom 

ett område, för att sedan analysera och dra slutsatser kring de resultat som påträffats (Polit och 

Beck, 2008).   

 

Urvalskriterier 

 

Databassökningarna begränsades till att innefatta artiklar skrivna på svenska eller engelska, 

som var publicerade i vetenskapliga tidsskrifter inom de senaste tio åren. Därtill gjordes ett 

urval av de artiklar som hade abstract och var peer reviewed. Det senare kontrollerades med 

hjälp av databasen Ulrichs periodicals directory alternativt genom manuell kontroll av 

tidsskrifterna. Vidare var ett inklusionskriterium att artiklarna skulle vara originalartiklar.  

 

Datainsamling 

 

Den litteratur som ligger till grund för en forskningsöversikt bör utgöras av vetenskapliga 

tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga rapporter. En förutsättning vid forskningsöversikt 

som metodval är att det finns ett tillräckligt stort studieunderlag (Forsberg & Wengström, 

2008). Därför påbörjades arbetsprocessen med att göra sökningar i databaserna PubMed och 

CINAHL för att kontrollera mängden studier som fanns inom ämnet. På så vis säkerställdes 

att det fanns en tillräckligt stor mängd data för att genomföra uppsatsen.  

 

Innan databassökningarna påbörjades tog författarna hjälp av Sophiahemmet högskolas 

bibliotekarier för att få råd om hur databassökningar kunde utföras på ett effektivt sätt. Detta 

poängteras även av Forsberg och Wengström (2008) som menar att bibliotekariernas 

kompetens är en tillgång vid databassökning. Därefter inleddes insamlingsprocessen av data 

genom systematiska sökningar i databaserna PubMed och CINAHL. Sökningarna utfördes 

under september år 2011 (Tabell 1). Databaser att söka artiklar i valdes mot bakgrund av 

deras ämnesorientering. Databasen PubMed innehåller i huvudsak vetenskapliga artiklar som 

berör områdena medicin, omvårdnad och ondontologi. I CINAHL återfinns vetenskapliga 

artiklar som berör områdena omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

 

Databassökning 

Genom att använda databasernas egna ämnesordlistor kan precisionen för sökningar på 

specifika ämnen ökas (Karolinska Institutet [KI], 2011). I databasen PubMed kallas dessa 

ämnesord MeSH-termer medan de i CINAHL benämns som CINAHL headings. Ämnesorden 

kan vidare kombineras med den booleska operatorn AND. Sökningen ger då endast träffar på 

artiklar som innehåller alla valda ämnesord i sökfältet och ger därmed ett snävare utfall 

(Forsberg och Wengström, 2008). För att få mer exakta sökningar användes således 

databasernas ämnesord i kombination med AND vid databassökningar i föreliggande 

forskningsöversikt. 

 

http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
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Det utfördes fem databassökningar i PubMed och tre databassökningar i CINAHL. De MeSH-

termer och CINAHL headings som användes för databassökningarna var: Heart Failure, 

Nursing, Nursing Role, Patient Education as Topic, Patient Education, Patient Compliance, 

Medication Adherence och House Calls. Dessa kombinerades med AND i olika former, men 

termen Heart Failure användes vid alla sökningar.  

 

 

Tabell 1. Databassökningsschema 
Databas & 

datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

genomlästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed #1 

2011-09-09 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed #2 

2011-09-13 

 

 

 

 

 

 

PubMed #3 

2011-09-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed #4 

2011-09-19 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed # 5 

2011-09-29 

 

Heart 

Failure 

AND 

Nursing 

AND 

Patient 

Education 

as Topic 

 

Heart 

Failure 

AND 

Nursing 

AND 

Patient 

Compliance 

 

Heart 

Failure 

AND 

Patient 

Compliance  

AND 

Patient 

Education 

as Topic 

 

Heart 

Failure 

AND 

Patient 

compliance 

AND 

House 

Calls 

 

Heart 

Failure 

AND 

Medication 

Adherence 

AND 

Patient 

Education 

as Topic 

 

Publicerade från 

2001 

Engelska  

Svenska 

 

 

 

 

 

Publicerade från 

2001 

Engelska 

Svenska 

 

 

 

 

Publicerade från 

2001 

Engelska 

Svenska 

 

 

 

 

 

 

Publicerade från 

2001 

Engelska  

Svenska 

 

 

 

 

 

Publicerade från 

2001 

Engelska  

Svenska 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

CINAHL #1 Heart Publicerade från 25 14 2 0 
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2011-09-09 

 

 

 

 

 

 

 

CINAHL #2 

2011-09-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINAHL #3 

2011-09-19 

 

Failure 

AND  

Nursing 

Role AND 

Patient 

Education 

 

 

Heart 

Failure 

AND 

Nursing 

Role 

AND 

Patient 

Compliance 

 

 

Heart 

Failure 

AND 

House 

Calls AND 

Patient 

Compliance 

2001 

Engelska 

Svenska  

Peer Reviewed 

 

 

 

 

Publicerade från 

2001 

Engelska 

Svenska 

Peer Reviewed  

 

 

 

 

 

Publicerade från 

2001 

Engelska  

Svenska 

Peer Reviewed  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Totalt    244 187 52 14 

 

Manuell sökning 

Då en artikel som är relevant för forskningsöversiktens syfte påträffas kan referenslistan 

granskas för att hitta nya källor, så kallad manuell sökning (Forsberg & Wengström, 2008). I 

föreliggande forskningsöversikt utfördes ett fåtal sådana manuella sökningar från utvalda 

artiklars referenslistor, vilket resulterade i fyra inkluderade artiklar genom manuell sökning.   

I föreliggande forskningsöversikt inkluderades totalt 18 artiklar. 

 

Databearbetning 

 

Till att börja med granskades de träffar databassökningarna gav genom kontroll av artiklarnas 

rubriker. Artiklar med rubriker som verkade relevanta för syftet valdes ut, liksom Forsberg 

och Wengström (2008) förespråkar. De artiklar med rubriker som verkade relevanta för syftet 

men var markerade som reviewartiklar lästes inte, då sådana inte fick inkluderas i resultatet. 

Därefter granskades de utvalda artiklarnas abstract och syfte och en ytterligare selektion av 

artiklar i förhållande till föreliggande forskningsöversikts syfte gjordes i enighet med 

Forsberg och Wengström (2008). 

 

De utvalda artiklarna lästes i sin helhet av båda författarna var för sig för att minimera risken 

för subjektiva tolkningar, i enighet med Forsberg och Wengström (2008). All data granskades 

med utgångspunkt i forskningsöversiktens syfte och frågeställningar liksom Forsberg och 

Wengström (2008) även förordar. Samtliga påträffade artiklar med betydelse för föreliggande 

forskningsöversikts syfte innefattades och övriga artiklar uteslöts. De inkluderade artiklarna 

sammanställdes därefter i en matris (Bilaga II) för att sedan utförligare beskrivas utifrån syfte 

och frågeställningar i resultatdelen. 
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Tillförlitlighet  

 

Forsberg och Wengtröm (2008) beskriver tillförlitlighet som att undvika godtyckliga fel. Polit 

och Beck (2008) menar att upprepade granskningar av material av olika personer kan minska 

risken för feltolkningar. För att öka tillförlitligheten har båda författarna därför enskilt och 

upprepat granskat alla inkluderade artiklar. Då artiklarna var på engelska användes Norstedts 

svensk-engelska ordbok – professionell (2010) för att översätta ord som författarna inte 

behärskade.  

 

Kvalitetsbedömning 

En sammanfattning av de valda artiklarnas syfte, metod, forskningsunderlag, resultat och 

kvalitet är väsentlig för att motivera valet av artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). De 

valda artiklarna i föreliggande forskningsöversikt har bedömts och värderats utifrån ett 

modifierat bedömningsunderlag (Bilaga I) av Berg, Decker och Skärsäter (1999) samt 

William, Stoltz och Bahtsevami (2006) vilket återfinns i en artikelmatris (Bilaga II).  

Endast artiklar med kvalitet av graden hög (I) eller medel (II) (Berg et al., 1999 och William 

et al., 2006) har inkluderats i forskningsöversikten.   

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

För att upprätthålla god forskningsetik ska all data granskas så objektivt som möjligt. Vidare 

är opartiskhet vid publicering av resultat en betydelsefull aspekt för att upprätthålla ett gott 

etiskt förhållningssätt. Det innebär exempelvis att författarna redovisar all påträffad data och 

inte endast resultat som stödjer författarnas egen teori (Helgesson, 2006). I en rapport från 

Medicinska forskningsrådet (MFR) tas förvrängning av forskningsprocessen upp som ett brott 

mot hederlighet inom forskningsetik. En sådan typ av förvrängning kan utgöras av att 

författarna ger en falsk analys av data vilken avsiktligt leder till att läsaren feltolkar resultatet 

(Medicinska forskningsrådet, 2000). I föreliggande forskningsöversikt har författarna därför 

strävat mot att presentera material så rättvist och objektivt som möjligt. Författarna har inte 

undanhållit någon data av betydelse för frågeställningarna och i enighet med MFR (2000) har 

ingen data heller förfalskats eller plagierats.  

 

Organisationen National Association of Social Workers (NASW) har lagt fram anvisningar 

för publiceringsetik inom forskning. Dessa anvisningar betonar vikten av språket i 

vetenskapliga publikationer och uttryck som kan främja fördomar om exempelvis kön, sexuell 

läggning, etnisk tillhörighet eller handikapp bör därför undvikas (National Associaion of 

Social Workers, 2008). Författarna har därför strävat mot att hålla språket sakligt och 

fördomsfritt. Forsberg och Wengström (2008) tar upp vikten av att välja studier som godkänts 

av en etisk kommitté vid utförandet av en forskningsöversikt. Därför har endast etiskt 

godtagna artiklar inkluderats i föreliggande studie.  

 

RESULTAT 

 

Resultatet redovisas under fyra huvudrubriker; Patientundervisningens effekt på följsamhet, 

Patientundervisning som envägskommunikation, Individuell patientundervisning och 

Utbildning av anhöriga. Underrubriker har även lagts till för att förtydliga resultatets struktur. 

Artiklar som inkluderats i resultatet presenteras i en matris (Bilaga II).  
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Patientundervisningens effekt på följsamhet 

 

Brist på kunskap var en viktig anledning till varför ordinationer inte efterlevdes hos patienter 

med hjärtsvikt. Följsamheten skulle däremot kunna förbättras med stöd och undervisning från 

vårdpersonal (Welsh et al., 2002). I frågan om vad som är väsentligt för att hantera hjärtsvikt i 

hemmet uppgav nio av tio patienter att utbildning och kunskap om forskningsresultat var 

betydelsefullt (Nahm et al., 2008).  

 

Hos patienter med hjärtsvikt som, utöver standardinformation, fick anpassad 

patientundervisning om hjärtsvikt vid utskrivning från sjukhus kunde positiva effekter på 

följsamhet ses. Både farmakologisk och icke-farmakologisk behandling fick ökad följsamhet 

då patienten var välinformerad om sitt tillstånd (Kimmelstiel et al., 2004; Koelling et al., 

2005). Positiva effekter av patientundervisning för följsamhet påträffades även i en studie av 

Hoekstra et al. (2010). I den studien kunde man dessutom se att patientundervisning gav 

större fördelar för följsamheten hos patienter med svår hjärtsvikt (NYHA III-IV) än patienter 

med mild hjärtsvikt (NYHA II) jämfört med en kontrollgrupp.  

 

Då patientundervisning utan tillgång till extra resurser undersöktes påvisades däremot inte på 

lika goda resultat för följsamheten. Inga investeringar eller resurser utöver de som redan fanns 

på det aktuella sjukhuset fanns att tillgå för att utforma den patientundervisning som erbjöds 

patienter med hjärtsvikt. Vårdpersonalen kunde således inte avsätta specifik tid för 

undervisningen eller tillgå medel som kunde underlätta patientundervisningsprogrammet. 

Efter programmets slut påträffades ingen förbättring av följsamheten varken av 

farmakologiska eller icke-farmakologiska behandlingsmetoder (Nucifora et al., 2006).  

 

Patientundervisning som envägskommunikation 

 

Tekniska utbildningsprogram 

Hos patienter med hjärtsvikt som fick videoutbildning om egenvårdsåtgärder, utöver 

standardinformation på sjukhus, ökade en femtedel sin följsamhet av dessa 

behandlingsordinationer. Vidare bidrog videoutbildning till att både ge ny information och att 

förtydliga den information patienten tidigare fått från vårdpersonal (Albert et al., 2007).  

 

Hos patienter med hjärtsvikt fanns ett intresse av att använda elektroniska 

utbildningsprogram. Patienter med vana av att arbeta med datorer visade ett högt förtroende 

för denna typ av patientundervisning. Även patienter utan datorvana visade intresse för 

elektroniska utbildningsprogram om möjligheten att lära sig hantera en dator erbjöds. Drygt 

fyra av fem patienter med hjärtsvikt ställde sig dessutom positiva till elektronisk 

kommunikation med vårdgivare som ett stöd i behandlingen (Nahm et al., 2008).  

 

I en undersökning om hjärtsvikt och följsamhet randomiserades patienter med hjärtsvikt till 

två grupper. Den ena gruppen fick patientundervisning av en sjuksköterska medan den andra 

gruppen utöver denna utbildning även fick datorbaserad utbildning genom ett interaktivt 

multimediaprogram på CD-rom. Då patientundervisningsmetoderna utvärderades påträffades 

att båda grupperna uppvisade hög följsamhet av behandlingsordinationer. Däremot fanns 

ingen signifikant skillnad av graden följsamhet grupperna emellan (Strömberg et al., 2006).  
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Individuell patientundervisning 

 

Patientundervisning på sjukhus 

Patienter som deltog vid ett sjuksköterskelett patientundervisningstillfälle under sin 

sjukhusvistelse uppvisade en större förståelse för sjukdomen och behandlingen (González et 

al. 2005). Tre månader efter utskrivning hade dock patienter som fått en sådan typ av 

patientundervisning glömt mer än hälften av undervisningens innehåll. En tredjedel av de 

patienter som fått patientundervisning under sin sjukhusvistelse var inte heller följsamma med 

sin behandling. Den kunskap som tenderade att bestå bäst efter patientundervisning under 

sjukhusvistelsen berörde kost och motion (Lainscak et al., 2007). Emellertid var följsamheten 

av saltfattig kost och läkemedelsordinationer mycket låg hos dessa patienter. (González et al., 

2005).  

 

Patientundervisning på hjärtsviktsmottagning 

Patienter som besökte en hjärtsviktsmottagning hade större kunskaper om hjärtsvikt än 

patienter som inte följdes upp på en sådan mottagning. Denna kunskapsskillnad berörde 

hjärtats funktionalitet, alarmerande symtom, verkningsmekanismer av läkemedel och 

egenvårdsåtgärder (González et al., 2004).  

 

Hos patienter med hjärtsvikt som under ett års tid fick besöka en hjärtsviktsmottagning 

påträffades gynnsamma effekter på följsamheten och sjukdomstillståndet. På mottagningen 

fanns en sjuksköterska tillgänglig för klinisk utvärdering av patientens status, 

patientundervisning och som socialt stöd. Den undervisning som gavs på mottagningen var 

anpassad till patientens kunskapsnivå och berörde både farmakologisk och icke-

farmakologisk behandling, men var framförallt riktad mot egenvårdsåtgärder. Både patienten 

och dennes anhöriga fick undervisning av en sjuksköterska på hjärtsviktsmottagningen. 

Patienten hade även möjlighet till telefonkontakt med sjuksköterskan emellan 

mottagningsbesöken (Strömberg et al., 2003).  

 

Antalet återinläggningar på sjukhus och antalet dagar på sjukhus minskade med över 40 

procent hos de patienter som besökte en hjärtsviktsmottagning jämfört med en kontrollgrupp. 

Mortaliteten var nästan tre gånger lägre än i kontrollgruppen efter ett års tid. Följsamheten av 

egenvårdåtgärder var även högre hos patienter som besökte en hjärtsviktsmottagning än 

patienter i en kontrollgrupp och trenden kvarstod efter ett år (Strömberg et al., 2003). 

 

Liknande resultat återfinns i en studie av Lupón et al. (2008) där patienter med hjärtsvikt som 

fick patientundervisning om egenvårdsåtgärder på en hjärtsviktmottagning följdes under ett 

års tid. Patienterna besökte mottagningen minst var tredje månad, eller så ofta som krävdes 

för att klara av sin kliniska situation, under tiden studien pågick. Majoriteten av patienterna 

uppvisade förbättringar i följsamheten vid uppföljningen efter ett år.  

 

Hembesök 

I en studie av Hoekstra et al. (2010) delades patienter med hjärtsvikt in i två grupper där den 

ena fick mer intensiv patientundervisning än den andra. Studien visade på bättre följsamhet 

för gruppen som fått mer intensiv patientundervisning. En skillnad mellan grupperna var att 

interventionsgruppen, med mer intensiv behandling, fick två hembesök av en sjuksköterska 

inom ett års tid efter utskrivning. Nästintill alla patienter var mycket nöjda med dessa 

hembesök. Även en övervägande del av sjuksköterskorna menade att hembesök var en 

betydelsefull faktor för att förbättra behandlingen.  
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Sjuksköterskor uppgav att hembesöken gav dem möjlighet att inse patientens begränsningar 

och förutsättningar för följsamhet av behandling i dennes hemmiljö. Vidare menade 

sjuksköterskorna att hembesök var ett bra tillfälle för patientundervisning i de fall då patienten 

av rörlighetsskäl inte kunde ta sig utanför hemmet(Hoekstra et al., 2010).  

 

Patienter med hjärtsvikt som fick regelbundna hembesök av en sjuksköterska uppvisade lägre 

risk för såväl mortalitet som återinläggning på sjukhus än patienter som inte fick hembesök.  

Sjuksköterskan besökte patienten efter utskrivning från sjukhus och var sedan tillgänglig för 

hembesök under en fyraårsperiod då problem uppstod. De uppnådda fördelarna med 

hembesök var kvarstående tre år efter studiens start och trenden beräknades vara stark och 

ihållande (Stewart & Horowitz, 2002). Nyttan av hembesök tas även upp i en studie av 

Vavouranakis et al. (2003) där patienter fick patientundervisning av en sjuksköterska i 

hemmet. Undervisningen skedde en gång i månaden under ett års tid och berörde både 

farmakologisk- och icke-farmakologisk behandling. Studien visade minskad återinläggning på 

sjukhus hos de patienter som deltagit i studien jämfört med en kontrollgrupp.  

 

Telefonkontakt  

Majoriteten av de patienter med hjärtsvikt som fick tillgång till telefonrådgivning av en 

sjuksköterska var mycket nöjda med denna undervisningsform. Lika positiv respons på 

undervisningsformen påträffades oavsett om den var tillgänglig dygnet runt eller endast på 

kontorstid (Hoekstra et al., 2010). Patienter som under ett års tid fick telefonkonsultation av 

en sjuksköterska uppvisade minskad återinläggning på sjukhus och minskad mortalitet än 

patienter utan möjlighet till sådan telefonkontakt (Krumholtz et al., 2002). Detta samband 

stöds av Vavouranakis et al. (2003) som i sin studie påträffade liknande goda resultat av 

telefonrådgivning från en sjuksköterska till patienter med hjärtsvikt.   

 

I en studie av Holst et al. (2007) påträffades dock inte lika goda effekter av sjuksköterskeledd 

telefonkontakt. Målet med studien var att undervisa om egenvård, särskilt daglig vägning och 

salt- och vätskerestriktioner till patienter med hjärtsvikt. Patienterna fick ett 

undervisningstillfälle i hemmet och följdes sedan upp med månatliga telefonsamtal i totalt 12 

månader från en sjuksköterska. Resultatet av studien visade att följsamheten av egenvård var 

oförändrad efter utbildningsåret.  

 

Kombinerad undervisning 

Kimmelstiel et al. (2004) visade i sin studie på resultaten av patientundervisning i hemmet, 

per telefon och till anhöriga för patienter med hjärtsvikt. Patientundervisningen skedde delvis 

i muntlig form från sjuksköterskan och delvis skriftligt i form av en handbok. Projektet pågick 

i tre månader och i slutet av perioden påträffades betydligt färre återinläggningar på sjukhus 

hos de patienter som fått patientundervisning jämfört med en kontrollgrupp. Vidare var 

mortalitet och antal vårddagar på sjukhus faktorer som var lägre i studiegruppen än 

kontrollgruppen. Ett år efter studiens slut påträffades dock inga signifikanta skillnader 

grupperna emellan.  

 

Utbildning av anhöriga 

 

Genom att utbilda anhöriga till patienter med hjärtsvikt ville man i en studie undersöka om 

kunskapsnivån ökade bland dessa personer och om det i sin tur påverkade patienternas hälsa 

och vårdutnyttjande. Patientens närstående fick genomgå ett program i grupp där denne 

undervisades i olika aspekter av hjärtsvikt (Löfvenmark et al., 2010).  
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Undervisningsprogrammet var multiprofessionellt och undervisningen gavs från en 

sjuksköterska, kardiolog, dietist, sjukgymnast och kurator. En kontrollgrupp med anhöriga 

fick sjukhusets standardinformation om hjärtsvikt. Resultatet visade att kunskap om hjärtsvikt 

var högre hos de anhöriga som genomgått undervisningsprogrammet. Däremot påträffades 

ingen skillnad i återinläggningar på sjukhus relaterade till hjärtsvikt hos patienterna. Studiens 

resultat visade inte heller någon skillnad i mängden vårddagar relaterade till hjärtsvikt efter 

utbildningen av patientens närstående (Löfvenmark et al., 2010).  

 

DISKUSSION  

 

Metoddiskussion 

 

Val av metod 

I föreliggande studie valde författarna forskningsöversikt som metod. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) syftar en sådan metod till att undersöka aktuell forskning för att utveckla 

den kliniska verksamheten. Avsikten med föreliggande studie var att undersöka aktuell 

forskning inom följsamhet av hjärtsviktsbehandling för att på så vis kunna utveckla 

sjuksköterskans arbete. Således bör metodvalet vara motiverat för denna typ av studie.  

 

En kvalitativ ansats syftar till att spegla människors subjektiva upplevelser medan en 

kvantitativ ansats istället fokuserar på objektivitet och generaliserbarhet. En kombination av 

dessa forskningsansatser ger fördelen att ett valt problemområde kan belysas utifrån olika 

aspekter (Forsberg & Wengström, 2008). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har 

inkluderats i föreliggande studie vilket har möjliggjort ett brett resultatunderlag. Resultatet 

bör dock ej betraktas som generaliserbart då även kvalitativa artiklar ligger till grund för det.  

 

Giltighet/trovärdighet 

Enligt Medicinska forskningsrådet kan en falsk analys av data från författarna klassificeras 

som ett brott mot hederligheten inom forskningsetik (MFR, 2000). I föreliggande 

forskningsöversikt var ett inklusionskriterium att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

eller svenska då dessa är språk författarna behärskar. Därmed har risken för felaktig 

presentation av data, likt MFR (2000) framhåller, på grund av språkförbristningar minimerats. 

De artiklar som låg till grund för föreliggande studies resultat var begränsade till att vara 

publicerade de senaste tio åren. Forsberg och Wengström (2008) menar att en 

forskningsöversikt bör behandla aktuell forskning och därmed kan den generösa 

tidsbegränsningen utgöra en svaghet i studien. Möjligen hade ett smalare tidsintervall därför 

varit motiverat för att aktualisera resultatet ytterligare.  

 

I föreliggande forskningsöversikt har författarna redovisat alla steg i databassökningarna. Det 

ger läsaren en möjlighet att upprepa exakt samma sökning vid ett annat tillfälle. Då artiklar 

valdes ut i databearbetningsprocessen har däremot subjektiva val varit svåra att undvika. 

Därför bör urvalsarbetet inte heller kunna motiveras som helt systematiskt.  

 

Ett kriterium för forskningsöversikter är att de studier som inkluderas ska vara 

kvalitetsbedömda (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna har i föreliggande studie 

kvalitetsbedömt samtliga artiklar enligt ett bedömningsmaterial av Berg et al. (1999) och 

William et al. (2006). Endast artiklar med medel eller hög kvalitet har inkluderats vilket 

motiverar att resultatet har hög tillförlitlighet. I enstaka inkluderade artiklar var bortfallet 

relativt stort. Detta är en aspekt som kan indikera en lägre kvalitet av studien.  
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En bortfallsanalys av artikelförfattarna kan dock möjliggöra försiktiga tolkningar av läsaren 

varför en sådan är viktig för studier med större bortfall (Forsberg och Wengström, 2008). Då 

de artiklar som bedömdes ha ett relativt stort bortfall kunde motivera detta med exempelvis 

död under studiens gång, har författarna därför valt att inkludera artikeln ändå. Alla 

inkluderade artiklar har granskats av en etisk kommitté vilket Forsberg och Wengström 

(2008) framhåller som betydelsefullt för forskningsöversikter.  

 

Av de tre engelska definitionerna av följsamhet som presenteras i bakgrunden har endast 

compliance och adherence påträffats som MeSH-termer eller CINAHL headings. Då 

författarna använde databasernas ämnesord vid artikelsökningarna utfördes inga sökningar 

med ordet concordance. Vidare inkluderades ingen artikel från sökningen med Medication 

Adherence som ämnesord. Den sökningen gav endast nio artikelträffar varav fyra inte var 

originalartiklar. De övriga artiklarna bedömdes inte vara relevanta för syftet då de exempelvis 

behandlade kardiovaskulär sjukdom i allmänhet eller biverkningar av läkemedel och därför 

inkluderades de inte. Följaktligen har endast artiklar med compliance som sökord inkluderats i 

föreliggande forskningsöversikts resultat. Bristen på spridning av definitionerna i artiklarna 

kan ha påverkat resultatets utkomst då det finns en viss nyansskillnad i innebörden av dem. 

Compliance är det minst moderna begreppet och uppfattas av många som patientens 

skyldighet att lyda läkarens order (Larsson, 2010). Således kan föreliggande 

forskningsöversikt möjligen vara vriden mot att framför allt spegla följsamhet ur en sådan 

synvinkel. 

 

Tillförlitligheten av studiens huvudfynd kan möjligen ifrågasättas i förhållande till det antal 

studier som ligger till grund för dem. En större mängd studier som pekade på samma resultat 

hade kunnat öka tillförlitligheten av resultatet i föreliggande forskningsöversikt. Med 

utgångspunkt i det faktum att maximalt 20 artiklar fick inkluderas i forskningsöversikten 

resonerar författarna dock kring ett relativt stort studieunderlag för resultatet. Tillförlitligheten 

av huvudfynden kan vidare motiveras med att ingen påträffad artikel visade på resultat som 

talade emot dem.  

 

Representativitet  

Författarna valde att inte begränsa artikelsökningarna till att beröra enbart vuxna individer. 

Detta har troligen inte påverkat artikelutfallet då ingen påträffad artikel omfattade deltagare 

som var under 18 år. Då alla inkluderade artiklar behandlade vuxna individer kan resultatet 

dock enbart anses vara applicerbart på vuxna. De inkluderade artiklarna var utförda i ett flertal 

länder i västvärlden. Däremot utfördes ingen av de inkluderade artiklarnas studier i något 

utvecklingsland. Detta trots att geografiska aspekter inte utgjorde något exklusionskriterium. 

Föreliggande studies resultat är därför inte representativt för en global befolkning utan utgår 

snarare från populationer i västliga samhällen.   

 

Resultatdiskussion  

 

Patientundervisningens effekt på följsamhet 

Resultatet av föreliggande studie pekar på patientundervisning som en central faktor för ökad 

följsamhet (Kimmelstiel et al., 2004; Koelling et al., 2005; Welsh et al., 2002). Utan satsade 

resurser gav patientundervisningen däremot inga förbättrade resultat för följsamheten 

(Nucifora et al., 2006). Utifrån föreliggande studies resultat tycks kvaliteten på 

patientundervisningen vara en förutsättning för att den ska kunna uppfylla sitt syfte. Rydell 

Karlsson (2007) menar att patientundervisning har ett vidare syfte än att endast tillhandahålla 

information till patienten.  
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Det handlar även om att bistå med beteendeterapi till patienten för att denne lättare ska 

hantera sitt tillstånd (van der Borne, 1998). Denna uppgift verkar följaktligen svår att utföra 

på ett adekvat sätt utan stöd i form av resurser på arbetsplatsen. Sådana resurser kan därmed 

antas vara en förutsättning för god patientundervisning men begränsas av ekonomiska 

resurser. Som en jämförelse kan det dock vara relevant att belysa kostnaderna som hjärtsvikt 

skapar för samhället (Agvall et al., 2005; Braunschweig et al., 2011) mot de vinster som 

påträffats av patientundervisning (Kimmelstiel et al, 2004; Koelling et al., 2005; Welsh et al., 

2002). Med det i åtanke kan sannolikt investeringar i patientundervisning vara 

kostnadseffektivt.  

 

Patientundervisning som envägskommunikation 

Videoutbildning gav positiv inverkan på följsamheten av egenvårdsåtgärder hos en femtedel 

av deltagarna i studien (Albert et al., 2007). Patientundervisning via CD-rom gav ingen 

positiv påverkan på följsamheten (Strömberg et al., 2006).  Patientundervisning som 

envägskommunikation har i föreliggande studie inte visat på positiva effekter på följsamhet i 

någon större utsträckning. Då patientundervisning sker som envägskommunikation öppnas 

ingen möjlighet för patienten att ställa nya frågor som eventuellt väcks under tidens gång. En 

sådan typ av patientundervisning bör möjligen därför ses som ett komplement till den 

muntliga undervisningen. Liknande resonemang förs av Strömberg (2001) som menar att 

datoriserade undervisningsprogram till patienter med hjärtsvikt bör vara ett komplement till 

patientundervisning från vårdpersonal.  

 

Individuell patientundervisning 

Patientundervisning till patienter som var inneliggande på sjukhus gav visserligen ökad 

kunskap om tillståndet hos patienten, däremot tenderade kunskapen att inte kvarstå efter 

utskrivning. Det påträffades även brister i följsamheten hos patienter med hjärtsvikt som fått 

sådan patientundervisning (González et al., 2005; Lainscak et al., 2007).  

 

Resultatet av föreliggande studie talar för att patientundervisning under patientens 

sjukhusvistelse inte är optimal för att uppnå god följsamhet. Då patienten ligger på sjukhus är 

sjukdomen ofta som mest akut varför patienten kan uppleva många fysiska och psykiska 

omställningar. Enligt Socialstyrelsens nationella riktliner för hjärtsjukvård (2008) kan det vara 

svårt att ta till sig ny information då man upplever de symtom som hjärtsvikt kan ge, 

exempelvis andnöd, oro och smärta.  

 

För sjuksköterskan bör därför fokus inte ligga på patientundervisning enbart under själva 

sjukhusvistelsen. I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor behandlas vikten 

av att ta hänsyn till när information bör ges till patienten (SoS, 2005). Tillfället för 

patientundervisning kan således vara en avgörande faktor för vilka effekter undervisningen 

får. Det bör därför vara viktigt för sjuksköterskan att ha i åtanke när patientundervisningen till 

patienter med hjärtsvikt sker. På ett liknande vis resonerar Strömberg (2005b) som menar att 

patienter inte är mottagliga för undervisning då de ligger på sjukhus eller precis fått diagnos. 

Det är tillfällen som kan utlösa en personlig kris för patienten och därmed försvåra 

möjligheterna för inlärning. Som en jämförelse påvisades även bättre effekter på följsamheten 

hos patienter som fick patientundervisning på en hjärtsviktsmottagning efter utskrivning från 

sjukhus (Lupón et al., 2008; Strömberg et al., 2003).  

 

Resultatet av föreliggande forskningsöversikt visade att patientundervisning via hembesök 

från en sjuksköterska gav positiva effekter på sjukdomsförloppet (Hoekstra et al., 2010; 

Stewart & Horowitz, 2002; Vavouranakis et al., 2003).  
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Sjuksköterskor menade att de hade möjlighet att identifiera patientens begränsningar och 

förutsättningar för behandling under hembesöken (Hoekstra et al., 2010). Med dessa resultat 

som utgångspunkt verkar möjligheten till hembesök utgöra en betydelsefull del i arbetet för 

bättre följsamhet. 

 

Innebörden av det engelska begreppet concordance understryker att behandlingsmetoder bör 

utgå från patientens verklighet och vara baserade på patientens dagliga liv (Bisell et al., 2004). 

Genom hembesök ges en möjlighet till sjuksköterskan att få en uppfattning om patientens 

hemmiljö, alltså dennes verklighet. Därmed kan sjuksköterskan få en bättre förståelse för 

vilka möjligheter den enskilde patienten har för att följa behandlingsordinationer i vardagen. 

Hembesök från sjuksköterskan kan följaktligen utgöra en viktig faktor för att kunna realisera 

den målsättning Bisell et al. (2004) betonar. Vidare kan hembesök troligen på ett liknande vis 

skapa bättre förutsättningar för sjuksköterskan att utforma de individuellt anpassade 

vårdplaner som Leventahl et al. (2005) framhåller och den individanpassade information som 

HSL (SFS 1982:763), 2 b § betonar. Ett liknande resonemang som författarna till föreliggande 

forskningsöversik för återfinns av Riegel et al. (2009) som menar att regelbundna möten med 

patienten är till hjälp för att identifiera patienter som är i behov av utökat stöd. Hembesök bör 

vara ett bra sätt att utforma sådana möten på då det ger sjuksköterskan en mer nyanserad bild 

av patientens tillstånd och således dennes vårdbehov.  

 

En viktig aspekt att diskutera avseende hembesök är även dess betydelse för patienter med 

hjärtsvikt och kognitiv dysfunktion. Bland dessa patienter kan följsamheten påverkas av en 

bristande intellektuell förmåga (Wolfe et al., 2006). Då patienten själv inte är kapabel till att 

bedöma sitt tillstånd kan hembesök sannolikt vara till hjälp för att fånga upp patienter med 

kliniska försämringar. Denna betydelse behandlas även av European Society of Cardiology 

som framhåller hembesök som en resurs till patienter som inte själva kan göra en adekvat 

bedömning av sina symtom (Dickstein et al., 2008).  

 

Ett problem med hembesök som metod för patientundervisning till patienter med hjärtsvikt 

kan dock vara möjligheten till tillämpning i det kliniska arbetet. Trots de goda resultat som 

påträffats för följsamhet kan det ifrågasättas vilka resurser och möjligheter sjuksköterskan 

faktiskt har till att utföra hembesök till alla patienter som är i behov av dem. 

Patientundervisning som ska uppfylla de krav som ställs på individanpassning blir troligen 

tidskrävande och hembesök kan då utgöra ett ytterligare tidskrävande moment. Således kan 

det bli praktiskt och ekonomiskt svårt att tillämpa patientundervisningstillfällen i hemmet utan 

vidare resurser för vårdpersonalen. Liksom författarna till föreliggande forskningsöversikt 

tidigare diskuterat tycks alltså ekonomiska aspekter utgöra en begränsning för god 

patientundervisning. Då en av vinsterna med hembesök är minskade återinläggningar på 

sjukhus (Stewart & Horowitz, 2002; Vavouranakis et al., 2003) skulle dock möjligen 

investeringar i patientundervisning via hembesök kunna minska de totala vårdkostnaderna för 

patienter med hjärtsvikt och därmed även vara ekonomiskt lönsamt.  

 

Föreliggandes studies resultat pekade på motstridiga effekter av patientundervisning via 

telefonkontakt med en sjuksköterska. I två studier påträffades minskat antal återinläggningar 

och minskat antal vårddagar på sjukhus (Krumholtz et al., 2002; Vavouranakis et al., 2003) 

medan en tredje studie inte visade på några positiva effekter på följsamheten med denna 

undervisningsmetod (Holst et al., 2007). Att dra några entydiga slutsatser kring effekten av 

telefonundervisning tycks därför vara svårt. Utifrån föreliggande studies resultat bör 

patientundervisning via telefon, liksom undervisning via film eller dator, därför betraktas som 

ett komplement till patientundervisningsformer som visat på goda resultat för följsamheten. 
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European Society of Cardiology rekommenderar att vårdpersonal ska ge omfattande 

utbildning och rådgivning till patienter med hjärtsvikt (Dickstein et al, 2008). För att patienten 

ska få patientundervisning i den utsträckning som rekommenderas kan telefonkontakt 

möjligen vara ett bra tillägg till andra undervisningsmetoder. Vidare menar European Society 

of Cardiology att telefonkontakt är en tillgång för att hjälpa patienter som själva inte har 

förmågan att bedöma sina symtom (Dickstein et al., 2008). Även en sådan hjälp bör mot 

bakgrund av föreliggande studie möjligen utgöra en kompletterande del till exempelvis 

mottagnings- eller hembesök då telefonkontakt inte alltid visat sig effektiv.  

 

I de studier där patientundervisning via telefon med en sjuksköterska visade på positiva 

effekter yttrade sig dessa i form av minskat antal återinläggningar på sjukhus och minskat 

antal vårddagar för patienten (Krumholtz et al., 2002: Vavouranakis et al., 2003). De 

påträffade resultaten framförde således inte direkt att följsamheten av behandlingarna faktiskt 

förbättrades för patienter med hjärtsvikt efter telefonkontakt med en sjuksköterska. Då 

flertalet källor visar på att minskad följsamhet leder till såväl ökad morbiditet som ökad 

mortalitet (Evangelista et al., 2010; Fonseca et al., 2008; Strömberg, 2005a; van der Wal et 

al., 2010b) resonerar dock författarna kring att resultaten troligen indirekt indikerar en 

förbättrad följsamhet.  

 

Patientundervisning som var kontinuerlig under en längre tid visade på långsiktigt goda 

resultat för följsamheten (Krumholtz et al., 2002; Lupón et al., 2008; Stewart & Horowitz, 

2002; Vavouranakis et al., 2003). Patientundervisning under en kortare period gav däremot 

inte liknande positiva resultat för följsamheten på längre sikt (Kimmelstiel et al., 2004; 

Lainscak et al., 2007). En betydelsefull faktor för att patientundervisning ska fylla syftet att 

uppnå förbättrad följsamhet tycks vara kontinuitet. Braunschweig et al. (2011) påpekar på ett 

liknande sätt vikten av frekventa återträffar med vårdpersonal för att optimera följsamheten. 

Även European Society of Cardiology framhåller kontinuerlig vård och stöd som 

betydelsefullt för att patienten ska följa behandlingen (Dickstein et al., 2008).  

 

Leventahl et al. (2005) poängterar vårdgivarens skyldighet att bistå med nödvändiga 

kunskaper, färdigheter och motivation som centrala faktorer för att uppnå god följsamhet. 

Klang Söderkvist (2008) menar att känsla av kontroll, trygghet och självtillit är nödvändiga 

faktorer för följsamhet. Vidare framhålls att patientundervisning är vårdpersonalens medel för 

att genom kunskap stärka dessa faktorer hos patienten. För att sjuksköterskan ska ha möjlighet 

att införliva sådana omfattande, men väsentliga, element hos patienten krävs troligen också 

patientundervisning under längre perioder. I synnerhet då behandlingen av hjärtsvikt är 

livslång. Strömberg (2005b) framhåller i enighet med författarnas resonemang vikten av 

kontinuerlig patientundervisning. Eftersom patientens tillstånd kan förändras kan även 

patientens behov av kunskap och motivation förändras över tid. På ett liknande vis resonerar 

Riegel et al. (2009) som menar att upprepade och fortlöpande värderingar av patientens 

tillstånd är betydelsefullt för att förbättra följsamheten hos patienter med hjärtsvikt. Särskilt 

viktigt är detta för de patienter som utöver hjärtsvikt har en nedsatt kognitiv förmåga och som 

därför kan behöva ytterligare hjälp och stöd från vårdpersonal. 
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Föreliggande forskningsöversikt har visat på goda effekter på följsamheten av 

patientundervisning på hjärtsviktsmottagning (Lupón et al., 2008; Strömberg et al., 2003).  

Även kunskapsnivåerna om hjärtsvikt var högre hos patienter som besökte en 

hjärtsviktsmottagning (González et al., 2004). Patientundervisning på en mottagning kan 

troligen möjliggöra den kontinuitet som tycks vara så central för följsamhet. För många 

patienter med hjärtsvikt kan hjärtsviktsmottagningar genom möjligheten till kontinuitet 

därmed utgöra ett betydande stöd i den dagliga hanteringen av sjukdomen.  

 

Då många patienter med hjärtsvikt är äldre (Dickstein et al., 2008) bör det dock vara 

angeläget att även ha patientens möjlighet till mobilisering i åtanke. Hjärtsviktsmottagningar 

kan vara till stor hjälp för de patienter som har möjlighet att besöka dem. Men det är även 

betydelsefullt att kunna fånga upp patienter som inte självmant tar sig till en 

hjärtsviktsmottagning. Vikten av en anpassad vård understryks även av European Society of 

Cardiology som menar att vårdprogram för patienter med hjärtsvikt bör möta lokala behov 

(Dickstein et al., 2008). För att tillgodose de olika behov som finns bland patienter med 

hjärtsvikt är det troligen angeläget att därför inte enbart förlita sig till hjärtsviktsmottagningar 

trots de goda resultat som påträffats.  

 

Utbildning av anhöriga 

Multiprofessionell utbildning till anhöriga enskilt hade ingen positiv påverkan på 

sjukdomsförloppet för patienter med hjärtsvikt (Löfvenmark et al., 2010). På kort sikt gav 

kombinerad patientundervisning till både patient och anhöriga däremot färre återinläggningar 

på sjukhus, mindre antal vårddagar och minskad mortalitet (Kimmelstiel et al., 2004). Enligt 

European Society of Cardiology är en betydelsefull faktor för följsamheten stöd från anhöriga 

(Dickstein et al., 2008). I sjuksköterskans arbete för bättre följsamhet tycks det därför  vara 

betydelsefullt att även involvera patientens närstående. Patienter med hjärtsvikt uppgav 

utbildning som centralt för att hantera sitt tillstånd (Nahm et al., 2008). Utbildning bör därför 

även vara angeläget till anhöriga för att de ska kunna utgöra det stöd till patienten som 

European Society of Cardiology framhåller. Den kombinerade undervisningen, till både 

patient och anhöriga, gav goda reslutat så länge den fortgick kontinuerligt (Kimmelstiel et al., 

2004). Således bör vikten av kontinuerligt stöd betonas även i kontakten med anhöriga.  

 

Utbildning av patientens närstående kan troligen vara extra viktigt för patienter med hjärtsvikt 

och kognitiv dysfunktion. Hos dessa patienter kan sviktande minne och nedsatt förmåga till 

inlärning påverka följsamheten negativt (Wolfe et al., 2006) och utbildning till anhöriga kan 

då bli ännu mer angeläget för god följsamhet. Utbildning på hjärtsviktsmottagningar eller via 

hembesök kan sannolikt vara bra tillfällen för sjuksköterskan att få en kontinuerlig kontakt 

med både patienten och dennes närstående. Det är upplägg för patientundervisning som visat 

på goda resultat för följsamheten (Lupón et al., 2008; Stewart & Horowitz, 2002; Strömberg 

et al., 2003; Vavouranakis et al., 2003) och under sådana omständigheter kan också 

sjuksköterskan ges tillfälle att undervisa och stötta både patienter med hjärtsvikt och deras 

anhöriga.  

 

Med utgångspunkt i de rekommendationer European Soceity of Cardiology ger om vikten av 

anhörigstöd (Dickstein, 2008) kan en del av sjuksköterskans arbete även handla om att 

identifiera patienter utan socialt nätverk. För patienter med hjärtsvikt utgör 

livsstilsförändringar en stor del i behandlingen (Rasmusson, 2011) vilket ställer stora krav på 

disciplin och ansträngningar i det dagliga livet av patienten.  
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Närstående till patienten har troligen möjlighet att finnas till hands för patienten under större 

delar av det vardagliga livet än vårdpersonal har möjlighet till. Därmed kan anhöriga även 

utgöra ett betydelsefullt stöd för patienten i de vardagliga utmaningar som denne möter. På så 

vis kan patientens närstående sannolikt bidra till att hjälpa patienten att upprätthålla en god 

följsamhet av kanske framförallt icke-farmakologisk behandling. För att patienter utan 

möjlighet till stöd från anhöriga inte ska gå miste om denna betydelsefulla typ av support kan 

det vara viktigt för sjuksköterskan att utöver att identifiera dessa patienter även erbjuda 

alternativa stödnätverk till dem. Resultatet i föreliggande studie behandlar inte gruppbaserade 

patientundervisningsprogram varför författarna har svårt att uttala sig om effekterna av 

sådana. En hypotes är dock att stödgrupper för patienter med hjärtsvikt skulle kunna utgöra ett 

alternativ till det stöd Eurpoean Society of Cardiology menar är viktigt att anhöriga ger. 

 

De främsta fynden av föreliggande forskningsöversikt var att patientundervisning från en 

sjuksköterska i hemmet eller på en hjärtsviktsmottagning gav positiva effekter på 

följsamheten (Gonzales et al., 2004; Hoekstra et al., 2010; Kimmelstiel et al., 2004; Stewart & 

Horowitz, 2002; Strömberg et al., 2003; Vavouranakis et al., 2003). Kontinuerlig 

patientundervisning gav även större positiva effekter på följsamheten än patientundervisning 

vid enstaka tillfällen (Kimmelstiel et al., 2004; Krumholtz et al, 2002; Lainscak et al., 2007; 

Lupón et al., 2008; Stewart & Hororwitz, 2002; Vavouranakis et al., 2003).  

 

Slutsats 

I vården av patienter med hjärtsvikt fanns många upplägg för patientundervisning, dock med 

varierande effekter på följsamheten. Resultatet av föreliggande studie pekar på vissa faktorer 

som betydelsefulla för att patientundervisning ska ge goda effekter för följsamheten. Enstaka 

undervisningstillfällen och patientundervisning under tiden patienten var inneliggande på 

sjukhus visade inte på några positiva effekter på följsamheten. I de fall då patientundervisning 

skedde som envägskommunikation påverkades inte heller följsamheten positivt i någon större 

utsträckning. Det främsta fyndet i föreliggande forskningsöversikt var betydelsen av 

patientundervisning från vårdpersonal för ökad följsamhet. Sådan patientundervisning på 

hjärtsviktsmottagningar eller i patientens hemmiljö visade på goda effekter på följsamheten. 

Kontinuerlig patientundervisning från vårdpersonal gav de största vinsterna för följsamheten 

hos patienter med hjärtsvikt. Resultatet antydde vidare att utbildning av anhöriga kan vara 

betydelsefullt för följsamheten.   

 

Fortsatta studier 

I föreliggande forskningsöversikt diskuterar författarna kring eventuella positiva effekter på 

följsamheten av kontinuerlig patientundervisning till både patient och dennes anhöriga. Ett 

förslag till fortsatta studier är därför att undersöka vilka positiva effekter sådan 

patientundervisning kan ge. Resultatet pekar på kontinuerlig patientundervisning som en 

betydelsefull faktor för följsamheten. Däremot har författarna inte granskat några studier som 

behandlar hur ofta patientundervisning bör ske. Genom kvantitativa studier skulle data kring 

detta kunna skildras. Därmed kan vårdpersonalens arbete planeras och vården kvalitetshöjas i 

större utsträckning. Författarna diskuterar vidare kring vikten av ett socialt nätverk som stöd 

till patienter med hjärtsvikt och tar upp stödgrupper som ett alternativ till patienter utan sådant 

stöd. Vidare forskning skulle kunna klargöra huruvida olika former av alternativa stöd till 

patienter utan angörigstöd kan påverka följsamheten. I sådana studier bör det vara av vikt att 

se till patientens subjektiva upplevelse, varför kvalitativa studier kan vara mest gynnsamma.  
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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 Bahtsevani (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. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

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

 



                     

 

Artikelmatris - BILAGA II 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Albert, N., Buchsbaum, 

R., & Li, J.  

2007 

USA 

Randomized study of 

the effect of video 

education on heart 

failure healthcare 

utilization, symptoms, 

and self-care 

behaviours 

Att undersöka vilka 

kortsiktiga effekter 

videoutbildning plus 

standardutbildning gav 

för följsamhet av 

egenvård samt 

utnyttjande av 

sjukhusvård för 

patienter med hjärtsvikt 

Kvantitativ studie. Innan 

videoutbildningen mättes 

patienternas kliniska status 

med hjälp av en enkät. För 

att mäta egenvårdsåtgärder 

användes en enkät med 

Likertskala där patienten 

graderade sina svar. Klinisk 

status och egenvård följdes 

upp via telefonintervjuer.  

Patientjournaler användes 

för att uvärdera nyttjandet 

av sjukhusvård. 

112 

(36) 
Videoutbildning till patienter med hjärtsvikt 

påverkade inte deras behov av sjukhusvård.  

Patienter som fick videoutbildning uppvisade 

högre följsamhet av egenvårdsordinationer. 

Patienter som fick videoutbildning upplevde  

ödem, trötthet och dysnpné i mindre utsträckning 

än patienter som endast fick standardutbildning. 

II 

RCT 

González, B., Lupón, 

J., Herreros, J., Urrutia, 

A., Altmir, S., Coll, R., 

Prats, M., & Valle, V. 

2005 

Spanien 

Patient´s education by 

nurse: What do we 

really achieve? 

Att beskriva vad 

sjuksköterskeguidad 

utbildning gav för 

effekter på följsamhet 

och kunskap om 

hjärtsvikt hos patienter 

på en 

hjärtsviktsmottagning. 

Kvantitativ studie. 298 

patienter fick svara på en 

enkät vid första besöket på 

mottagningen och sedan vid 

ett års uppföljning. Enkätens 

14 frågor berörde 

följsamhet, hur mycket de 

visste om sin sjukdom och 

deras behandling. 

 

298 

(0) 
Patientundervisning från en sjuksköterska gav  

ökad viktkontroll, ökad kunskap och förståelse 

för behandlingen. Ingen signifikant förbättring 

påträffades av följsamhet till läkedemedel och 

saltfattig kost. 

I 

P 

 

González, B., Lupón, 

J., Parajón, T., Urrutia, 

A., Altimir, S., Coll, R., 

Prats, M., & Valle, V. 

2004 

Spanien 

Nurse evaluation of 

patients in a new 

multidisciplinary Heart 

Failure Unit in Spain 

Att undersöka hur 

följsamma patienter 

med hjärtsvikt var, hur 

mycket de visste om sin 

sjukdom och 

behandling samt hur 

graden av egenvård var. 

Kvantitativ studie. 

Patienternas följsamhet, 

kunskap om hjärtsvikt, 

kunskap om behandling och 

grad av egenvård mättes 

med hjälp av en enkät som 

inkluderade 14 frågor. 

324 

(0) 
Många patienter med hjärtsvikt hade liten  

kunskap om sitt sjukdomstillstånd och dess 

behandlingsformer. Patienter som hade 

remitterats från en hjärtsviktsmottagning hade  

högre kunskapsnivåer än andra patienter med  

hjärtsvikt.Följsamheten av både farmakologiska  

och icke-farmakologiska behandlingar var låg  

hos patienter med hjärtsvikt. 

I 

P 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Hoekstra, T., Lesman 

Leegte, I., van der 

Wal, M., Luttik, M-L., 

& Jaarsma, T. 2010 

Nederländerna 

Nurse-led intervention 

in heart failure care: 

Patient and nurse 

perspectives 

Att beskriva två 

stycken vårdprogram 

(Disease Management 

Programme) för att 

hantera hjärtsvikt ur 

sjuksköterskors och 

patienters perspektiv 

En kvantitativ studie. 

Följsamheten mättes genom att 

patienterna fick fylla i en enkät 

som omfattade 19 frågor. 

Sjuksköterskorna utvärderade 

patientundervisningen med 

enkät om sex frågor för varje 

patient som undervisats. 

442 

(69) 
Det fanns ett samband mellan mer intensiv 

patientundervisning och ökad följsamhet 

bland patienter med hjärtsvikt.  

Följsamheten gynnades mer av intensiv  

patientundervisning för patienter med  

svår hjärtsvikt (NYHA III-IV) än patienter med  

mild hjärtsvikt (NYHA II). Sjusköterskor  

upplevde ofta mindre intensiv  

patientundervisning som tillräcklig för patienter  

med hjärtsvikt. Telefonkonsultation och  

hembesök av sjuksköterska uppfattades positivt  

av patienter med hjärtsvikt. 

I 

RCT 

Holst, M., 

Willenheimer, R., 

Mårtensson, J., 

Lindholm, M., & 

Strömberg, A. 

2007 

Sverige 

Telephone follow-up 

of self-care behaviour 

after a single session 

education of patients 

with heart failure in 

primary health care. 

Att beskriva egenvård 

med fokus på daglig 

vägning samt salt- och 

vätskerestriktion hos 

patienter med hjärtsvikt 

i primärvården efter 

månatlig 

telefonuppföljning  

under ett års tid och ett 

utbildningstillfälle i 

hemmet. Att beskriva 

könsskillnader 

avseende på egenvård. 

Att undersöka om 

egenvårdsbeteende var 

associerat med 

livskvalitet. 

Kvantitativ studie. Livskvalitet 

mättes med EuroQol 5D. 

Egenvård mättes med skalan 

The European Self-care 

Behaviour Scale. 

78 

(18) 
Telefonuppföljningen och utbildningstillfället  

gav ingen förändring på följsamheten av  

egenvårdsåtgärder. Inga signifikanta skillnader i 

egenvårdsbeteende mellan könen upptäcktes.  

Inget samband mellan livskvalitet och  

egenvårdsbeteende påträffades. 

 

II 

RCT 

Kimmelstiel, C., 

Levine, D., Perry, K., 

Patel, A., Sadaniantz, 

A., Gorham, N., … 

Konstam, M. 

2004 

USA 

Randomized, 

Controlled Evaluation 

of Short- and Long-

Term Benefits of Heart 

Failure Disease 

Management Within a 

Diverse Provider 

Network: the SPAN-

CHF trial 

Att undersöka 

effekterna av 

patientundervisning till 

patienter med hjärtsvikt 

och deras anhöriga 

genom  

hembesök från en 

sjuksköterska och via 

telefonuppföljning. 

Kvantitativ studie. 

Telefonuppföljningar efter tre 

och 12 månader utfördes för att 

mäta patienternas kliniska 

status. 

Information om 

sjukvårdutnyttjande hämtades 

från patienternas journaler.   

200 

(9) 
Interventionsgruppen hade i slutet av 90 

dagarsperioden minskat antal vårddagar, lägre 

mortalitet och färre återinläggningar på sjukhus. 

Ett år efter studiens slut påträffades inga 

signifikanta skillnader grupperna emellan. 

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 



                     

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Koelling, T., 

Johnson, M., Cody, 

R., & Aaronson, K. 

2005 

USA 

Discharge Education 

Improves Clinical 

Outcomed in Patients 

With Chronic Heart 

Failure 

Att undersöka om 

patientundervisningsprogram i 

samband med utskrivning från 

en sjukhusavdelning 

förbättrade de kliniska 

resultaten hos patienter med 

kronisk hjärtsvikt. 

Kvantitativ studie. Mängden 

 sjukhusvistelser samt kunskap om 

 egenvård och läkemedel 

mättes med en enkät vid fyra  

tillfällen. Livskvalitet  

mättes med en specifik  

enkät, Minnesota Living  

with Heart Failure.  

Kostnaderna för  

återinläggningar mättes med  

hjälp av egna mätinstrument,  

MedicareDiagnosis-Related  

Group och Reimbursement  

Rate Estimation Software 

223 

(0) 
Patienter med hjärtsvikt som fick  

patientundervisning från en  

sjuksköterska i samband med  

utskrivning hade en mindre frekvens  

av sjukhusvistelse och mortalitet än 

patienter som endast fick  

standardinformation.  

Kostnaden för vård var lägre hos  

patienter som fått patientundervisning  

i samband med utskrivning än  

patienter som inte fått  

patientundervisning. 

I 

RCT 

Krumholtz, H., 

Amatruda, J., Smith, 

G., Mattera, J., 

Roumanis, S., 

Radford, M., 

Crombie, P., & 

Vaccarino, V. 

2002 

USA 

Randomized trial of an 

education and support 

intervention to prevent 

readmission of patients 

with heart failure 

Att undersöka effekterna på 

mängden återinläggningar på 

sjukhus, sjukhuskostnader och 

mortalitet av support och 

riktad patientundervisning till 

patienter med hjärtsvikt. 

Kvantitativ studie.  

Initialt intervjuades  

patienterna av en  

sjuksköterska för att samla in  

demografiska data.  

Patienternas kliniska status  

mättes genom insamling av  

data från journaler.  

Sjukhuskostnader mättes med  

ett redovisningssystem,  

Transition Systems, Inc.,  

Boston Massachusetts.  

 

88 

(0) 
Patientundervisning via telefon till  

patienter med hjärtsvikt ledde till ett  

minskat antalåterinläggningar på  

sjukhus och minskad risk för   

mortalitet. Även sjukhuskostnaderna  

för dessa patienterna var lägre än i en 

kontrollgrupp.   

II 

RCT 

 

Lainscak, M., 

Cleland, J., Lenzen, 

M., Nabb, S., Keber, 

I., Follath, F., 

Komadja, M., & 

Swedberg, K. 

2007 

Slovenien 

Recall of lifestyle 

advice in patients 

recently hospitalised 

with heart 

failure: A EuroHeart 

Failure Survey 

analysis 

Att undersöka vilka råd 

patienter med hjärtsvikt kom 

ihåg att de blivit informerade 

om under sin sjukhusvistelse 

samt vilka råd som 

efterlevdes. 

 

En kvantitativ multicenterstudie. 115 

sjukhus från 24 länder deltog i 

studien. Vårdpersonal utförde 

intervjuer med förvalda svar. Utifrån 

dessa svar gjordes en kvantitativ 

analys. 

3261 

(0) 
Patienterna som fick  

patientundervisning vid 

ett tillfälle då de var inneliggande på  

sjukhushade tre månader efter  

utskrivningglömt mer än hälften av 

informationen.de blivit informerade  

om. En tredjedel av patienterna var 

 inte följsamma till sin behandling. 

 

I 

P 



                     

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Delt

agar

e 

(bort

fall) 

Resultat Kva

litet 

Typ 

Lupón , J., González, B., 

Mas, D., Urritia, A., 

Domingo, A., Altimir, 

S., & Valle, V.  

2008 

Spanien 

Patient´s self-care 

improvement with 

nurse education 

intervention in Spain 

assessed by the 

European heart failure 

self-care behaviour 

scale 

Att undersöka vilka 

effekter på egenvård 

sjuksköterskeledd 

patientundervisning gav 

för patienter med 

hjärtsvikt. 

Kvantitativ studie. Patienternas 

egenvårdsbeteende mättes vid två 

tillfällen med The European Heart 

Failure Self-care Behaviour Scale. 

Mätningarna ägde rum vid första 

besöket till hjärtsviktsmottagningen och 

ett år senare. 

151 

(0) 
Sjuksköterskeledd patientundervisning till 

patienter med hjärtsvikt, utan tidigare 

utbildning i egenvård, ökade följsamheten av 

egenvårdsåtgärder hos en majoritet. 

 

I 

P 

Löfvemark, C., Rydell-

Karlsson, M., Edner, 

M., Billing, E., & 

Mattiasson, A-C. 

2010 

Sverige 

A group-based multi-

professional education 

programme for family 

members of patients 

with chronic heart 

failure: Effects on 

knowledge and 

patients’ health care 

utilization 

Att undersöka om 

familjemedlemmar till 

patienter med kronisk 

hjärtsvikt ökade sin 

kunskap om hjärtsvikt 

genom ett 

multiprofessionellt 

gruppundervisningsprogr

am samt om det gav 

någon effekt på 

patientens 

vårdutnyttjande. 

Kvantitativ studie. Kunskapen hos 

anhöriga till patienter med hjärtsvikt 

mättes med en enkät som fylldes i vid tre 

tillfällen. Data om återinläggning på 

sjukhus, antal dagar på sjukhus och 

mortalitet inskaffades från The Swedish 

National Board of Health and Welfare. 

128 

(26) 
Anhöriga som hade deltagit i  

undervisningsprogrammet uppvisade större  

kunskaper om hjärtsvikt jämfört med en  

kontrollgrupp. Det påträffades ingen  

minskning i antalet återinläggningar på  

sjukhus eller antal vårddagar hos patienter  

med anhöriga i undervisningsprogrammet  

jämfört med en kontrollgrupp. 

I 

RCT 

Nahm, E-S., Blum, K., 

Scharf, B., Friedmann, 

E., Thomas, S., Jones, 

D., & Gottlieb, S-S. 

2008 

USA 

 

Exploration of 

Patients’ Readiness for 

an eHealth 

Management Program 

for Chronic Heart 

Failure 

Att undersöka hur 

beredda patienter med 

hjärtsvikt var för ett 

elektroniskt 

hälsoprogram som 

inkluderade både 

distansövervakning och 

monitorering samt att 

utvärdera de särskilda 

behov hos patienter med 

hjärtsvikt som kunde 

hanteras med ett 

elektroniskt 

hälsoprogram 

 

Kvalitativ intervjustudie. En 

sjuksköterska träffade  

patienterna en och en för att demonstrera 

hur det elektroniska 

utbildningsproggrammet fungerade. 

Sedan intervjuades patienterna om 

förtroendet för att använda  

programmet, förtroendet för att lära sig 

genom elektroniska program samt 

upplevd användbarhet och behov av 

programmet. 

44 

(0) 
Bland studiedeltagrna fanns ett högt förtroende 

för elektronisk utbildning. En majoritet av  

patienterna ställde sig positiva till elektronisk  

kommunikation med vårdpersonal som ett stöd 

för att hantera sin hjärtsvikt i hemmet. 

I 

K 

 



                     

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte 

Metod 

Delt

agar

e 

(bort

fall) 

Resultat Kvali

tet 

Typ 

Nucifora, G., 

Albanese, M., De 

Biaggio, P., Caliandro, 

D., Gregori, D., Goss, 

P., Miani, D., Fresco, 

C., Rossi, P., Bulfoni, 

A., & Fioretti, P. 

 2006 

 Italien 

Lack of improvement 

of clinical outcomes 

by a low-cost, 

hospital-based heart 

failure management 

programme 

Att utvärdera vilka effekter 

på livskvalitet, mortalitet och 

återinläggning på sjukhus ett 

patientundervisningsprogram 

som baserades på de resurser 

som redan fanns på 

sjukhuset gav för patienter 

med hjärtsvikt. 

Kvantitativ studie. Livskvalitet hos 

patienterna mättes med enkäten 

Minnesota Living with Heart Failure 

vid studiens början och sex månader 

senare. Sex månader efter studiens start 

mättes antal återinläggningar på 

sjukhus, öppenvårdsbesök och 

mortalitet genom data från patienternas 

journaler.  

 

200 

(22) 
Undervisningprogram för hjärtsvikt med få  

resurser påverkade varken återinläggning  

på sjukhus eller mortalitet. Patienter som  

deltog i programmet kontaktade  

öppenvården i mindre utsträckning  

jämfört med en kontrollgrupp. Ingen  

signifikant skillnad i livskvalitet  

påträffades grupperna emellan varken före  

eller efter undervisningsprogrammet. 

I 

RCT 

Stewart, S., & 

Horowitz, JD. 

2008 

Australien 

Home-based 

intervention in 

congestive heart 

failure: long-term 

implications on 

readmission and 

survival 

Att utvärdera vilka 

långvariga effekter 

hembesök från en 

sjuksköterska gav för 

mortalitet och 

återinläggningar på sjukhus. 

Kvantitativ studie. Allt vårdnyttjande 

övervakades genom institutionens 

datoriserade journalsystem. Patienters 

journaler granskades för att mäta klinisk 

status. 

297 

(179) 

 

Patienter med hjärtsvikt som fick 

regelbundna hembesök av en 

sjuksköterska uppvisade lägre risk för 

såväl mortalitet som återinläggning på 

sjukhus än patienter som inte fick 

hembesök.  

Vårdkostnaderna för patienter i 

intervensiongruppen var lägre än 

kostnaderna i en kontrollgrupp. De 

uppnådda fördelarna med hembesök var 

kvarstående vid tre års uppföljning och 

trenden beräknades vara stark och 

ihållande. 

II 

RCT 

Strömberg, A., 

Dahlström, U., & 

Fridlund, B.  

2006  

Sverige 

Computer-based 

education for patients 

with chronic heart 

failure A randomised, 

controlled, multicentre 

trial of the effects on 

knowledge, 

compliance and 

quality of life 

Att utvärdera vilka effekter 

en interaktiv datorbaserad 

utbildning som berörde 

kunskap, följsamhet och 

livskvalitet gav för dessa 

faktorer hos patienter med 

hjärtsvikt. 

Kvantitativ studie. Kunskap och 

följsamhet mättes med hjälp av en 

speciellt framtagen enkät som 

omfattade 12 frågor. För att mäta 

livkvalitet användes intrumentet 

EuroQol (EQ-5D). 

154 

(17) 
Det datorbaserade utbildningsprogrammet 

ökade patienternas kunskap om hjärtsvikt. 

För följsamhet och livskvalitet gav denna 

datorutbildning ingen förbättrad effekt 

jämfört med att endast erhålla 

patientutbildning från en sjuksköterska. 

I 

RCT 



                     

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

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 

behaviour in patients 

with heart failure: 

Results from a 

prospective, 

randomised trial. 

Att utvärdera vilka 

effekter på mortalitet, 

morbiditet och 

egenvårdsbeteende som 

besök på en 

sjuksköterskeledd 

hjärtsviktsmottagning 

gav för patienter med 

hjärtsvikt ett år efter 

utskrivning från 

sjukhus. 

Kvantitativ studie. Egenvårdsbeteende 

mättes med en enkät om 19 frågor, Heart 

Failure Self-Care Scale. Data om 

återinläggningar på sjukhus och antal 

dagar på sjukhus samlades in från 

patientjournaler. Dödsfall verifierades 

med patientjournaler eller dödscertifikat. 

Mätningarna utfördes vid tre tillfällen 

under studiens tid. 

106 

(0) 
Patienter med hjärtsvikt som fick  

patientundervisning på en  

hjärtsviktsmottagning hade lägre mortalitet,  

mindre antal återinläggningar på  

sjukhus och mindre antal dagar på sjukhus  

jämfört med en kontrollgrupp.  

Följsamheten av egenvårdsåtgärder var  

högre hos patienter som besökte en 

hjärtsviktsmottagning. 

I 

RCT 

Vavouranakis 

, I., Lambrogiannakis, 

E., Markakis, G., 

Dermitzakis, A., 

Haroniti, Z., Ninidaki, 

C., … 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 

Att undersöka vilka 

effekter på 

återinläggningar på 

sjukhus och livskvalitet 

som hembaserad 

patientundervisning 

gav för patienter med 

hjärtsvikt. 

Kvantitativ studie.  

Patienternas livskvalitet mättes med en 

enkät, Minnesota Living with the 

HeartFailure Questionnaire. Antal 

återinläggningar uppgavs av patienten 

och bekräftades genom data från 

patientjournalen.  

 

33 

(5) 
Hembesök och telefonrådgivning av en  

sjuksköterksa gav en minskning av  

återinläggningar på sjukhus, minskning 

av mortalitet och en ökning av  

livskvalitet hos patienter med 

hjärtsvikt. 

II 

RCT 

Welsh, JD., Heiser, 

RM., Schooler, MP., 

Brockopp, DY., 

Parshall, MB., 

Cassidy, KB., & Saleh, 

U.  

2002 

USA 

Characteristics and 

treatment of patients 

with heart failure in 

the emergency 

department 

Att utveckla en 

deltaljerad profil av 

patiener med hjärtsvikt 

som kom till en 

akutmottagning. 

Kvalitativ studie. För att mäta 

egenvårdsbeteende, följsamhet, 

undersöka orsaker till sjukhusvård samt 

erfarenhet av symtom utfördes intervjuer 

med öppna frågor. Patientjournaler och 

sjukhusets fakturor granskades för att 

faställa kostnader för vården. 

Livskvalitet mättes med hjälp av Cantril 

Self-Anchoring Scale.  

57 

(0) 
Patienter med hjärtsvikt uppgav  

minnesproblem och brist på kunskap som 

 hinder för att följa ordinationer. Det fanns  

även en efterfrågan från dessa patienter att  

få stöd och utbildning från  

anhöriga och vårdpersonal.  

Vanliga symtom som rapporterades var  

dysnpé, obehag i bröstet och trötthet.  

Livskvaliteten skattades som fem av tio. 

I 

K 


