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SAMMANFATTNING  
 

Hjärtsvikt drabbar många äldre människor och det uppskattas att ungefär 

200 000 personer i Sverige har hjärtsvikt. Hjärtsvikt orsakas alltid av en eller flera 

bakomliggande sjukdomar, där kranskärlssjukdom och högt blodtryck är de vanligaste 

orsakerna. Människor påverkas på olika sätt av hjärtsvikt och därför är det av yttersta vikt 

att förstå sjukdomen ur ett helhetsperspektiv. Egenvård är en betydelsefull del i 

behandlingen av hjärtsvikt och kräver ett aktivt deltagande. Informationen och 

undervisningen ska ges utifrån patientens och anhörigas behov och med hänsyn till den 

situationen den specifika patienten befinner sig i. Krav ställs därför på sjuksköterskor att ha 

kunskap om rekommenderade egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt, detta för att de ska kunna 

ge rätt sorts information och undervisning till hjärtsviktspatienterna.  

 

Syftet med arbetet var att belysa behovet av kunskap och undervisning gällande egenvård 

till hjärtsviktspatienter i samband med utskrivning från sjukhus. 

 

För att besvara syftet i denna litteraturöversikt har 15 vetenskapliga artiklar inkluderats. 

Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades, 

analyserades och sammanställdes sedan för att besvara syftet. 

 

Resultatet visade att behovet av egenvårdskunskap är stort hos patienter som vårdas på 

sjukhus. Det framkommer en förbättrad egenvårdskunskap hos de patienter som fått en 

välplanerad utskrivning med en snabb uppföljning. Med kontinuerlig undervisning över tid, där 

flera professioner inom vården samverkade med patienten, ledde till ytterligare positiva 

resultat vad gäller egenvårdskunskap. Det framkommer även att patienter som erhållit 

egenvårdsundervisning hade mindre återinläggningar på sjukhus, samt när de blev inlagda var 

vårtiden kortare. Resultatet påvisar vidare att patienterna upplevde sig ha goda 

egenvårdskunskaper på sjukhuset, men att det uppstod en känsla av osäkerhet efter att 

patienterna återvänt hem. Trötthet och en tvekan att ta kontakt med sjukvården vid 

symtomförsämring var vanliga företeelser bland patientgruppen. För att nå ett gott resultat av 

patientundervisningen bör sjuksköterskan ha rätt sorts utbildning och kunskap. Genom att 

identifiera patientens hälsokunskap kan undervisningen riktas utifrån den nivå patienten 

befinner sig på.  

 

För att få en god effekt och följsamhet av egenvård bör personcentrad undervisning 

anpassas utifrån patientens hälsokunskap, utbildningsnivå och individuella förutsättningar. 

Med en snabb uppföljning och långsiktig planering vid utskrivning ökar patientens 

förutsättningar för en trygg återgång till hemmet. 

 

Nyckelord: Hjärtsvikt, kunskap, undervisning, egenvård, utskrivning från sjukhus. 
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BAKGRUND 

 

Hjärtsvikt 

 

European Society of Cardiology (2012) definierar hjärtsvikt som en avvikelse i hjärtats 

struktur eller funktion som leder till otillräcklig förmåga att leverera syre i den takt som 

motsvarar kraven på adekvat syresättning av kroppens organ. Denna otillräckliga 

pumpförmåga kan till en början vara helt asymtomatisk för att sedan vid svårare fall ge 

symtom redan i vila.  

 

Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som drabbar många människor och det uppskattas att 

ungefär 200 000 personer i Sverige lever med hjärtsvikt. Hos personer över 80 år är 

förekomsten cirka tio procent. Det är viktigt att diagnostisera den bakomliggande orsaken 

till hjärtsvikten för att i ett tidigt skede kunna ge rätt behandling. En orsak till ökning av 

hjärtsvikt är dels att allt fler överlever hjärtinfarkt samt den ökande medellivslängden I dag 

uppskattas att mörkertalet av individer utan diagnos med latent hjärtsvikt kan vara lika 

många som de som har diagnostiserats. Diagnos ställs med hjälp av anamnes, status, 

blodprov, EKG och Ekokardiografisk undersökning av hjärtat (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2015).  

 

Hjärtsvikt är ett komplext tillstånd som förekommer i kombination med andra kroniska 

sjukdomar som kan komplicera både behandlingen och sjukdomsförloppet för patienten. 

Människor påverkas på olika sätt och det är därför viktigt att förstå hjärtsvikt ur ett 

helhetsperspektiv (Strömberg, 2005). Hjärtsvikt orsakas alltid av en eller flera 

bakomliggande sjukdomar (Socialstyrelsen, 2015). De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt i 

dag är högt blodtryck med eller utan kranskärlssjukdom samt tidigare hjärtinfarkt (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2015). Personer med hjärtsvikt har ofta symtom såsom 

andfåddhet, trötthet och ödem. Långvarig och svår hjärtsvikt påverkar även andra organ, 

bland annat hjärnans och skelettmuskulaturens funktioner med ökad trötthet, nedsatt 

livskvalitet och ibland förvirring som följd. Även andra organfunktioner, såsom 

njurfunktionen, påverkas av hjärtsvikt. Återkommande behov av sjukhusvård är vanligt 

(Socialstyrelsen, 2015). 

 

Symtom vid hjärtsvikt  

 

Symtomen vid hjärtsvikt kan påverka en patients livskvalitet i olika utsträckning beroende 

på hur avancerad sjukdomen är. Målet är att lindra symtom, förbättra livskvalitet, förhindra 

progress, förlänga överlevnad samt minska inläggning på sjukhus för hjärtsviktspatienter 

(Socialstyrelsen, 2015). Vid hjärtsvikt finns inget enskilt symtom utan tillståndet 

kännetecknas ofta av en mångfald av symtom som ofta är svårtolkade och som kan både 

komma smygande och akut (Strömberg, 2005).  

 

Paul och Hice (2014) menar att hjärtsviktsdiagnosen och bedömningen sker ofta utifrån 

många olika variabler. Det är därför viktigt att bedöma om patienten har indikationer på 

volymöverskott med symtom som dyspné, ödem och venstas eller om det finns tecken på 

en bristfällig volymexpansion. Patientens perfusion bör också bedömas och kan 

klassificeras som ”Varm” eller ”Kall”. Om patienten är varm har denne en adekvat perifer 

cirkulation. Vid en reducerad hjärtminutvolym och en förminskad cirkulation klassificeras 

patienten som ”Kall”. 
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De flesta patienter som läggs in på sjukhus på grund av sin hjärtsvikt är ”Varma och med 

volymöverskott” vilket innebär att de har en inadekvat perfusion med en signifikant 

volymöverbelastning. Hjärtsviktsdiagnosen baseras på symtom och uppfattning av 

förändringar i kliniskt status vilka måste värderas objektivt. De flesta som läggs in med 

hjärtsvikt har en blandning av symtom och sjuksköterskan bör undersöka om det finns 

medicinska interaktioner samt livsstilsfaktorer (alkohol, rökning, saltintag, mat och 

vätskeintag) som föranlett en försämring. EKG är också en viktig del i kontrollen av 

hjärtsviktspatienter för bedömning av hjärtrytm och hjärtats kondition. För att finna 

faktorer som kan försämra hjärtsvikten såsom förmaksflimmer eller andra arytmier, 

ischemi och olika sorters grenblockering kan EKG vara en värdefull undersökning (Paul & 

Hice, 2014). I symtommonitorering av hjärtsvikt ingår i dag blodprovet Natriuretiska 

peptider (BNP eller NT-proBNP), för att utesluta hjärtsvikt eller kontrollera 

svårighetsgraden av hjärtsvikten (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Klassificering av hjärtsvikt  

 

Hjärtsvikt kan i allmänhet delas in i olika svårighetsgrader och definieras utifrån The New 

York Heart Association (NYHA) som i dag är det mest använda mätinstrumentet. 

Svårighetsgraden kan ge ett grovt mått på kapacitet i vardagslivet och i livskvalitet och 

delas in i följande fyra funktionsklasser: 

 

 NYHA I: Nedsatt hjärtfunktion utan symtom.  

 NYHA II: Personen har lätt hjärtsvikt, blir andfådd och trött endast vid måttlig 

fysisk ansträngning. 

 NYHA III: Ger symtom vid lätt till måttlig aktivitet som till exempel vid 

påklädning och dusch. 

 NYAH IV: Svår hjärtsvikt med symtom som trötthet och andfåddhet i vila. 

Patienter med dessa symptom är ofta sängbundna (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Genom att klassificera svårighetsgraden på patientens hjärtsvikt kan den bästa vägen för 

behandlingsterapi väljas. I dag ingår även laboratorieprover för att se att symtomen inte 

utgörs av någon annan samexisterande sjukdom som bidrar till försämring av hjärtsvikten. 

Sådana sjukdomar kan vara diabetes, anemi, njursvikt, tyroidea (sköldkörtel) dysfunktion, 

pågående infektion och höga blodfetter (Paul & Hice, 2014).  

 

Egenvård vid hjärtsvikt 

 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor inom akutsjukvård ska 

sjuksköterskan tillgodose det behov av information som patienten och dess anhöriga har 

under vårdtillfället samt tiden efter utskrivningen. Informationen och undervisningen ska 

ges utifrån patientens/anhörigas behov och med hänsyn till den specifika situation som 

patienten befinner sig i (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  
 

Socialstyrelsen (2009) definierar egenvård som hälso- och sjukvårdsåtgärder som patienten 

själv kan utföra. Att egenvårdsåtgärden kan utföras bedöms av legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal. Egenvård räknas inte som hälso- och sjukvård enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763). 

 

Lainscak et al. (2011) menar att egenvårdskunskapen är en betydelsefull del i behandlingen 

av hjärtsvikt och kräver ett aktivt deltagande. För att klara egenvården är det viktigt att 
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patienten har tillräcklig fysisk och psykisk kapacitet samt kunskap och motivation för att 

kunna vidta åtgärder vid försämring av sitt tillstånd. Detta är även viktigt för att bibehålla 

fysiskt stabilitet (Lainscak et al., 2011). Undervisningen avseende egenvård vid hjärtsvikt 

syftar till att ge patienten en grund för att kunna upptäcka en försämring av sitt tillstånd 

samt vidta lämpliga åtgärder (Andersson, 2004). Adekvat egenvårdskunskap och beteende 

återspeglar patientens förmåga att upprätthålla de åtgärder och beslut som krävs för ett 

bibehållet välmående. Patienter som inte följer sin behandlingsregim har sämre överlevnad 

och därmed ökad risk för återinläggning på sjukhus. I strategier för egenvård är det inte 

alltid tydligt vilka tillvägagångssätt som är mest framgångsrika eller vilka faktorer som 

påverkar utfallet. Det är viktigt att identifiera de patienter som löper störst risk för dålig 

egenvård. Psykosociala faktorer som depression, ångest och sömnstörningar kan påverka 

egenvården negativt. Dessa patienter har en försämrad förmåga att ta till sig information 

samt uppfatta förändring av symtom. Viljan och förmågan till egenvård kan också 

påverkas negativt då energi och motivation saknas (Lainscak et al., 2011). 

 

Enligt Riegel et al. (2009) definieras egenvård som en beslutprocess där patientens val av 

beteende ska leda till att fysisk stabilitet bibehålls. Detta nås genom att ha en positiv attityd 

till behandling och genom att känna igen förändringar av symtom för att kunna agera när 

dessa uppstår. I egenvård vid hjärtsvikt bör undervisningen bestå av kunskap om att fatta 

beslut och reagera vid tecken på förändringar samt att utvärdera dessa. Patienter och ofta 

deras anhöriga har en stor del av ansvaret för egenvården. Det är omöjligt för patienter att 

tolka och bevaka symptomen om de inte är engagerade i sin egenvård.  

 

 

Patientens hälsokunskap 

 

Lainscak et al. (2011) menar i sina rekommendationer från den Europeiska 

patientkommittén för patienter med hjärtsvikt att det är av största vikt att förbättra 

egenvården hos hjärtsviktspatienter och en del i detta är att bedöma patientens 

hälsokunskap. Riegel et al. (2009) menar att behovet av hälsokunskap definieras utifrån 

patientens egenvårdsförmåga att läsa och förstå grundläggande hälsoinformation som 

recept, medicinska instruktioner, hälsoinformation med mera. Patienterna bör ha förmågan 

att processa och förstå denna information på ett sådant sätt att det främjar patienten i sin 

roll att kunna ta effektiva beslut avseende sin hälsa. Lainscak et al. (2011) föreslår att det i 

hjärtsviktsvården bör ingå att bedöma patientens hälsokunskap. Detta innebär helt enkelt 

att det bör undersökas hur patienten förstår den skriftliga informationen som delas ut. Det 

kan till exempel gälla hur egenvården ska skötas, information om undersökningar, förmåga 

att läsa etiketter på medicinförpackningar med mera. Paul (2008) menar att vid utskrivning 

från sjukhus bör patientens hälsokunskap beaktas, detta för att kunna anpassa 

utskrivningsundervisningen. Riegel et al. (2009) belyser att en fundamental barriär för 

effektiv egenvård är dålig hälsokunskap hos patienten. Att patienten kan läsa och skriva 

betyder inte per automatik att hälsokunskapen är hög. En formell utbildning är inte lika 

med god hälsokunskap. Många amerikaner uppskattas ha dålig hälsokunskap och detta är 

sannolikt ett världsomspännande problem. 
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Patientundervisning 

 

Processen vid patientundervisning omfattas av patientens tidigare kunskaper, 

inlärningsförmåga, attityder samt motivation. Bedömning av detta kan göras genom ett 

strukturerat samtal med patienten och deras närstående. För att nå framgång i 

undervisningen bör informationen som ges till patienten anpassas till kulturell och social 

tillhörighet, utbildningsnivå samt hälsouppfattning. Kunskapsinnehållet bör vara relevant 

för individens målsättning och utbildningsstrategi. Genom att fortlöpande utvärdera 

patientens behov samt vilka mål som uppnåtts kan ytterligare inlärningsbehov och 

eventuella hinder identifieras (Strömberg, 2005). Lainscak et al. (2011) ger i sina 

rekommendationer råd till hälso- och sjukvårdspersonal att vara medvetna om att 

undervisningen till patienten och anhöriga bör starta tidigt i sjukdomsförloppet och att den 

skall vara utformad efter patientens och dennes familjs unika behov. 

 

Paul (2008) beskriver att en heltäckande och kompetent vård för patienter med kroniska 

sjukdomar på sjukhus kräver stor fokus på berörd patient och dennes familj. Om 

information och undervisning varierar mellan personal kan patienter och deras familjer lätt 

bli förvirrande och informationen samt undervisningen kan mista sitt syfte. När 

sjuksköterskan ska ge information och undervisning är det viktigt att beakta eventuella 

kognitiva brister som kan påverka inlärning för att kunna utföra egenvård. En orsak till 

nedsatt minne och konfusion vid hjärtsvikt kan vara otillräcklig genomblödning i hjärnan 

(cerebral perfusion) till följd av otillräcklig cirkulation. Om det finns misstanke om 

kognitiva brister är det viktigt att förstå vilken slags undervisning patienter och anhöriga 

kan behöva. Om undervisning inte har realistiska mål med kontinuerlig utvärdering av 

framsteg kan patienter inte bli delaktiga i sin egenvård och därmed kan de inte göra 

medvetna val med god kompetens och gott självförtroende (Holts, 2008). 

 

Enligt patientlagen ska information anpassas till patientens ålder, mognad, erfarenhet, 

språklig bakgrund och andra individuella förutsättningar. Den som ger informationen ska 

så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet och betydelsen av 

den lämnade informationen. Informationen ska även lämnas skriftligt om det behövs med 

hänsyn till patientens individuella förutsättningar eller om patienten begär detta (SFS, 

2014:821). 

 

Eftersom egenvårdsbeteende vid hjärtsvikt är viktig för att optimera hälsoresultatet är 

patienten beroende av kunskap. Patientens förståelse bör beaktas vid undervisningen. 

Sjuksköterskan ska inte endast tillhandahålla information, utan också försäkra sig om att 

den är relevant för det dagliga livet. Att få information är en aspekt av deltagande, men en 

annan aspekt är att veta hur informationen skall användas och omvandlas till kunskap. En 

förutsättning för deltagande är att ha kunskap snarare än att ta emot information (Eldh, 

Ehnfors, & Ekman, 2006).  

 

Kvalitén av given undervisning till patienter med hjärtsvikt samt samarbetsvillighet och 

viljan att följa behandlingsplanen kan påverka livskvalitén. Faktorer som kan göra 

egenvårdhanteringen svår är samexisterande sjukdomar så som depression, ångest, nedsatt 

kognition, sömnstörning och låg läskunnighet (Colandrea & Murphy-Gustavson, 2012). 

Sjuksköterskan befinner sig i en unik situation eftersom hon/han spenderar mycket tid med 

patienten och dess anhöriga. Detta ger möjlighet att undervisa i den dagliga kontakten och 

därmed underlätta vården för dessa patienter (Paul & Hice, 2014). 
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Undervisning av egenvård vid utskrivning 

 

God genomförd utskrivningsplanering för hjärtsviktspatienter har visat sig vara lönsam vad 

gäller återinläggningar. Dessa leder även till minskade sjukvårdskostnader och ökad 

följsamhet för egenvård. Sjuksköterskan har i sitt arbete en viktig roll i att kunna ge 

förberedande information och undervisning inför utskrivningen. Då sjuksköterskan på egen 

hand inte innehar all kunskap kring egenvård, finns det även multidisciplinära team. De 

skapar tillsammans sig insikt om den underliggande orsaken till försämringen av 

hjärtsvikten samt kunskap om de rekommenderade egenvårdsåtgärderna. Att belysa 

problem och behov gällande egenvård innan utskrivning kan underlätta övergången i 

samband med utskrivning från sjukhus till hemmet (Paul & Hice, 2014). 

 

Symtommonitorering 

 

Den fysiska aspekten av att känna igen symtom och bevaka förändringar kan upplevas 

olika hos individer och det kan vara svårt för sjukvårdspersonal att bedöma symtomen då 

de ibland är subjektiva. De vanligaste symtomen är andfåddhet och trötthet. Andra symtom 

som yrsel och minskad aptit uppmärksammas inte lika frekvent trots att de är orsakade av 

hjärtsvikten. Det är viktigt att känna till att symtomen varierar från individ till individ och 

att de därför bör utvärderas objektivt (European Society of Cardiology, 2012)  

 

Nutrition och vätskerestrektion  

Lainscak et al. (2011) menar att de europeiska rekommendationer angående saltintag är till 

för att undvika överdrivet intag av salt, särskilt hos patienter som är symtomatiska. 

Däremot i de amerikanska riktlinjerna rekommenderas 2,3gram salt per dag till den 

allmänna befolkningen och att de som vårdas på sjukhus bör ha ytterligare restriktioner 

avseende saltintag (Riegel et al., 2009). 

 

Generellt är saltintaget högt hos människor och att förstå och läsa på förpackningar kan 

vara mycket svårt. Paul (2008) anser att den kulturella skillnaden bör beaktas när råd om 

mat lämnas ut, detta för att ge patienten möjlighet att behålla sin matkultur samtidigt som 

kunskapen höjs att göra mer hälsosamma val i sin vardag. 

 

Vad avser övervikt och kakexi (avmagring) är det ett tillstånd som bör bedömas vid 

hjärtsvikt och den bakomliggande orsaken bör adresseras för att optimera välbefinnandet. 

Ökad volym i kroppen kan ge förvärrade symtom hos hjärtsviktspatienter och leda till 

sjukhusvård. Rekommendationen av dagligt intag av vätska för dem med svåra symtom är 

1,5-2 liter per dag, särskilt om de har hyponatremi (lågt natrium) (Lainscak et al., 2011). 

Ett överskott av salt i kosten kan förvärra vätskeansamlingen hos patienter med hjärtsvikt. 

Patienter bör uppmuntras att minska saltintaget samt undvika livsmedel som innehåller 

höga koncentrationer av salt. Att använda isbitar, hårda sötsaker eller tuggummi kan hjälpa 

till att lindra muntorrhet. Dålig aptit, illamående och kränkningar kan bidra till 

undernäring. Att äta små täta måltider kan hjälpa patienten att få i sig tillräckligt med 

näring under dagen. Patienter bör informeras om att undvika att inta vätska innan 

sänggående eftersom vätskan resorberas i det venösa systemet vilket ökar den cirkulerande 

volymen när patienterna med hjärtsvikt lägger sig (Searson, 2007). 
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Alkohol och rökning 

Om alkoholmissbruk är orsaken till hjärtsvikt bör patienter få råd och hjälp att undvika det 

helt. Patienter som intar stora volymer av alkohol behöver undervisning angående 

alkoholens effekt på hjärtat. Dels utifrån den ökar belastningen på hjärtat relaterat till en 

ökad vätskevolym samt risken för arytmier och ett ökat blodtryck (Searson, 2007).  

  

Hjärtsviktspatienter bör informeras om att få stöd att sluta röka. Nikotin ökar 

hjärtfrekvensen, blodtrycket och försämrar syresättningen av blodet. Passiv rökning kan 

också vara skadlig för patienterna och därför behöver även familjemedlemmar få stöd att 

sluta röka (Searson, 2007). 

 

Ödem 

Patienter ska uppmuntras att väga sig dagligen för att upptäcka vätskeretention. Detta bör 

göras varje dag vid samma tid, helst på morgonen före frukost. Om det finns en ökning 

från ena dagen till nästa är detta tecken på ökad vätska. Vissa patienter får rådet att öka sin 

diuretikados om de går upp i vikt (Searson, 2007). 

  

Ångest och depression 

Personer med kroniska sjukdomar löper en ökad risk för att bli deprimerade. En hög andel 

av patienter med hjärtsvikt kommer att drabbas av depression och det har antytts att det 

finns ett samband mellan depression och ökad dödlighet samt återinläggning på sjukhus 

bland dessa patienter. Det är oklart varför men en orsak kan vara den ökade 

katekolaminfrisättningen. Ytterligare orsaker kan vara dåligt socialt stöd och en icke 

kongruens med medicinering (Searson, 2007). Patienter med depression löper stor risk att 

inte klara av sin egenvård. Depression kan påverka förmågan att lära, uppfatta och bedöma 

svårighetsgraden av sina symtom. Oro och ångest kan påverka patientens förmåga att 

utföra egenvården relaterad till försämrad energi, kognition och förståelse för given 

information (Lainscak et al., 2011). 

 

Träning 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (2015) ska patienter med 

hjärtsvikt erbjudas träning inom hjärtrehabilitering. Fysisk träning är en viktig del i 

behandlingen och den bör vara individuellt anpassad av fysioterapeut. Den regelbundna 

träningen bör innehålla både konditions- och styrketräning. I dag sker hjärtrehabiliteringen 

ofta i grupp. Då hjärtsvikt kan leda till rörelserädsla och därmed rörelseinskränkning och 

försämrad kondition, kan det dagliga livet och livskvalitet påverkas avsevärt. Idag används 

inte fysisk träning vid hjärtsvikt i någon större omfattning trots att det finns ett gott 

vetenskapligt underlag för det. Träning har en låg kostnad i förhållande till effekten på 

livskvalitet, arbetskapacitet och muskelstyrka. Den kan även minska risken för 

sjukhusinläggningar. 

 

Problemformulering 

 

Den icke farmakologiska behandlingen vid hjärtsvikt går till stor del ut på symtom 

monitorering, något som kan utföras med hjälp av egenvårdsåtgärder som patienten kan 

göra i hemmet. Genom att vara inaktiv i sin egenvård och inte ha kunskap om sin sjukdom 

minskar förutsättningarna för god livskvalitet samtidigt som inläggning på sjukhus ökar. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskan är medveten om och har kunskaper om hur 

egenvården påverkar patientens livskvalitet och följsamhet till behandling. Med rätt sorts 

kunskap kan sjuksköterskan identifiera brister och behov avseende egenvård tillsammans 
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med patienten och dennes familj, detta för att sedan kunna upprätta en individuell 

undervisningsplan. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa behovet av kunskap och undervisning avseende egenvård till 

hjärtsviktspatienter i samband med utskrivning från sjukhus. 

 

METOD  

 

Vid en litteraturöversikt ges en bild över det aktuella forskningsläget för valt område samt 

ger stöd för fortsatt utveckling av nya riktlinjer. Genom att följa vissa principer som att 

precisera en fråga/problem, redovisa urvalskriterier, kvalitetsgranska artiklar och visa 

inklusions- och exlusionskriterier minimeras riskerna för att slumpen eller godtyckligheten 

påverkar resultaten. Läsaren ges möjlighet att bedöma trovärdigheten i slutsatserna samt 

ser om någon viktig litteratur uteslutits (Henricsson, 2014). 

 

Datainsamling och urval 

 

Forsberg och Wengström (2013) menar att genom att identifiera ämnessökord som är 

relevanta för problemområdet samt använda bestämda kriterier för vilka studier som kan 

användas i litteraturöversikten görs ett första urval. För att kunna erhålla första urvalet och 

få en överblick av vilka studier som fanns inom problemområdet gjordes sökningar i 

databaserna CINAHL och PubMed. På det viset kunde det säkerställas att tillräckligt stor 

mängd data fanns för att genomföra litteraturöversikten. För att få en bredare och säkrare 

sökning tog författarna hjälp av en bibliotekarie på Karolinska institutets bibliotek.  

 

Via lämpliga databaser och fritextsökning kan ett stort urval av pågående forskning 

återfinnas. Genom att läsa abstracts gjordes ett urval för att hitta material för vidare 

granskning. Det vanligaste sättet att välja sökbegrepp är att utgå från ord i frågeställningen 

och söka på enstaka ord eller ordkombinationer med hjälp av booleska operatorn AND. 

Genom att kombinera de olika ämnesorden med hjälp av booleska sök operatorn AND 

kunde sökorden kombineras i en fritextsökning. Denna kombination använd för att 

begränsa sökningen och ge ett smalare resultat (Forsbeg & Wengström, 2013). 

 

Sökningar efter artiklar genomfördes under december månad 2015 i databaserna PubMed 

och Cinahl complete. MeSh-termer användes i PubMed och Cinahl-headings i Cinahl. För 

att få ett större urval gjordes även frisökningar. Totalt gjordes fem databassökningar i 

CINAHL och fyra i PubMed. Sökordet Heart failure fanns med i alla sökningar och 

kombinerades med education, discharge, hospitalization och self-care på olika sätt för att få 

en bredare sökning.  

 

Genom att använda frisökning och söka på ämnesorden kunde två artiklar hittas som inte 

återfanns i de andra databaserna vid sökning med samma ämnesord.  

 

Inklusionskriterier 

Artiklarna son inkluderades var peer reviewed samt publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

mellan åren 2005–2015. De artiklar som användes i litteraturöversikten var godkända av 
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etiska kommittéer och svarade till syftet. Artiklarna var originalartiklar och skrivna på 

engelska.   

 

Exklusionskriterier 

De artiklar som inte ansågs besvara syftet för litteraturöversikten och likaså de som var 

äldre än tio år exkluderades. 

 

Tabell 1. Databassökning. 

 

Databas Sökord/kombination 

av sökord 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar till 

granskning 

PubMed Heart failure 192549 0 0 0 

 Heart failure  

AND self-care  
1671 0 0 0 

 Heart failure  

AND self-care  

AND education 

614 15 6 2 

 Heart failure  

AND self-care  

AND education  

AND discharge 

84 20 10 3 

Cinahl Heart failure 28354 0 0 0 

 Heart failure  

AND self-care 
738 10 0 0 

 Heart failure  

AND self-care  

AND education 

296 50 21 3 

 Heart failure  

AND self-care  

AND education  

AND discharge 

49 20 8 3 

 Heart failure  

AND self-care  

AND hospitalization  

121 10 5 2 

 

Dataanalys 

 

Till en början valdes artiklar ut efter att författarna läst rubriker och abstract som de funnit 

relevanta för syftet. Reviweartiklarna valdes bort då de inte kunde inkluderas i resultatet.  I 

enlighet med Forsberg och Wengström (2013) valde författarna att granska artikelns syfte 

för att se om detta överensstämde med denna litteraturöversikts syfte. 

Båda författarna läste artiklarna i sin helhet var för sig för att minimera risken för en 

subjektiv tolkning. Arbetet fortsatte sedan med att de valda artiklarna kvalitetsgranskades 

och typades utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga1) för 

vetenskaplig kvalité samt studiemetod. Detta underlag är framtaget avseende studier med 

kvalitativ och kvantitativ metodansats (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). De artiklar 
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som uppfyllde kraven inkluderades och sammanställdes i en matris, de artiklar som inte 

uppfyllde syftet exkluderades. För att ge läsaren en överskådlig inblick av vad som ingår i 

resultatet redovisas och beskrivs artiklarna via matrisen. Författarna arbetade i steg utifrån 

en form av integrerad analys som stöds av (Forsberg & Wengström, 2013), resultatet 

presenterades utifrån framtagna kategorier med avsikten att erhålla svar på syftet med 

litteraturöversikten.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Forskningsetik finns till för att värna om alla livsformer och försvara människors 

grundläggande värden och rättigheter. När ett vetenskapligt arbete genomförs ska ett etisk 

övervägande göras (Henricson, 2014). I enlighet med vad Forsberg och Wengström (2013) 

skriver har i föreliggande litteraturöversikt ett urval av studier där etiska överväganden 

gjorts. Det vill säga studier som fått tillstånd från etiska kommittéer och studier med god 

etisk kod. För att hålla god etisk kod har författarna redovisat alla resultat oavsett om de 

stöder hypotesen eller inte. Samtliga 15 artiklar som har använts i litteraturöversikten har 

redovisats. Hederlighet och ärlighet är grundvärden i ett vetenskapligt arbete och det är 

viktigt att forskningen utgår från att inte undanhålla eller utelämna vetenskapligt resultat 

som motsäger det egna argumentationslinjen, teorin eller hypoteserna. Inte heller bör 

resultat medvetet feltolkas eller andra teorier beskrivas felaktigt (Henricsson, 2014). 

Föreliggande litteraturstudie har inte väckt några etiska frågor. Vidare har kurslitteratur 

studerats för att säkerställa god metodologisk kunskap hos författarna och för att 

bedömning av de artiklar som ingår i litteraturöversikten ska bli så objektiv som möjligt. 

 

RESULTAT 

 

Föreliggande litteraturöversikt mynnade ut i fyra delar som beskriver patienters behov av 

kunskap och undervisning av egenvård vid utskrivning från sjukhus. 

 

 Behov av egenvårdskunskap hos patienter som vårdas på sjukhus 

 Kunskap hos sjuksköterskor som vårdar hjärtsviktpatienter 

 Undervisningens effekt på symtommonitorering vid utskrivning från sjukhus 

 Undervisningens effekt på vård och återinläggningar på sjukhus 

 

Behov av egenvårdskunskap hos patienter som vårdas på sjukhus 

 

Tsai, Wang, Lee, Tsai och Chen (2014) fann i sin studie att många patienter som vårdas på 

sjukhus för sin hjärtsvikt har en allmän dålig kunskap om beslutsfattande kring sin 

egenvård. Avgörande för dessa patienter är att förstå syftet med sin behandling och de 

rekommendationer de fått för att uppnå kontinuitet i sin behandling. McNaughton et al. 

(2015) påtalar att hälsokunskap hos patienten är något som bör identifieras i sjukvården. 

De fann att nästan en fjärdedel av de hjärtsviktspatienter som inkluderades i studien (23%) 

hade låg hälsokunskap gällande sin sjukdom. Detta tog sig uttryck i att patienten hade 

svårigheter att lära sig om sin medicinska åkomma på grund av svårigheter att läsa och 

förstå den skriftliga information som getts i samband med sjukvård. De kunde även behöva 

hjälp av någon för att läsa upp den information som getts.  

 

Tsai et al. (2014) fann vidare i sin studie att patienter som vårdas ofta eller mer regelbundet 

på sjukhus hade en betydande högre kunskapsnivå beträffande sin egenvård. Denna 

kunskap leder till att individen kan delta med ett mer aktivt beslutsfattande (self-care 
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management) kring sina egenvårdsåtgärder. De fann även att deltagarna som vårdades för 

hjärtsvikt saknade egenvårdskunskaper som reducering av salt och vätskeintag eller att ta 

extra diuretika. Dessutom kontaktades varken läkare eller sjuksköterska för rådgivning, de 

vände sig direkt till akutmottagningen för att söka hjälp. Rekommendationen att äta mindre 

salt följdes inte när deltagarna i studien åt borta eller på restaurang, orsaken som uppgavs 

var för att de inte vara till besvär (Tsai et al., 2014). 

 

Patienter som screenades med låg hälsokunskap enligt skalan Brief Health Litliteracy 

Screen (BHLS)  med mindre än nio poäng visade sig ha en 32 procent högre risk för 

dödlighet. Detta medförde att patienter med låg hälsokunskap visade på ett ökat behov av 

sjukvårdsresurser med noggrann uppföljning vid utskrivning från sjukhus (McNaughton et 

al., 2015). 

 

 

Kunskap hos sjuksköterskor som vårdar hjärtsviktpatienter 

 

I Lainscak et al. (2007) studie påtalas att sjuksköterskorna bör arbeta vidare med att 

förbättra och anpassa informationen så att individen kan förstå och minnas den. Även 

Regelbuto, Maurer, Chapel, Mendez och Shaffer (2014) menar att det inte alltid är 

självklart att patienter förstår all den information och undervisning som ges i samband med 

utskrivning från sjukhus. Sjuksköterskor som deltar i denna process bör försäkra sig om att 

patienten förstått instruktionerna som denne förväntas utföra i hemmet. Faktorer som kan 

bidra till dålig förståelse av den information som ges vid utskrivning är att inte ha språket 

som modersmål samt att ha låg utbildningsnivå. 

 

Heart, Spiva och Kimble (2010) påvisar att sjukhusledningen bör försäkra sig om att de 

sjuksköterskor som ska undervisa patienter med hjärtsvikt, har tillräckliga kunskaper om 

de grundläggande principer som berör egenvården vid hjärtsvikt. De fann i sin studie att de 

sjuksköterskor som arbetade i akutsjukvården samt på kardiologen hade goda allmänna 

kunskaper gällande undervisning av egenvårdsåtgärder som rör minskat salt intag, 

vätskerestrektion och betydelsen av daglig viktkontroll. Den kunskapsbrist som återfanns i 

studien var om hur daglig vikt i förhållande till ideal eller torrvikt, lågt blodtryck hos en 

asymtomatisk patient och hur övergående yrsel skulle hanteras. De fann även brister i 

sjuksköterskors kunskap om vid vilka symptom de skulle råda patienten att kontakta sin 

läkare eller inte, som till exempel vid asymtomatiskt lågt blodtryck eller övergående yrsel 

vid uppresning.   

 

I Bläuer, Frei, Schnepp och Spirig (2015) studie vidtogs utbildningsåtgärder för personalen 

gällande det utbildningsprogram som skulle användas när patienterna vårdades 

inneliggande på sjukhus för hjärtsvikt, detta för att säkerställa att personalen som vårdade 

och utbildade patienterna hade rätt sorts kunskap. De fann även att deltagarna i studien 

skattade sitt egenvårdsbeteende högt. Även Kommuri, Johnson och Koelling (2012) fann i 

sitt resultat att kontrollgruppen som fått enskild undervisning i samband med utskrivning 

av en hjärtsviktssjuksköterska var mer benägna att ta till sig kunskaper och följa 

rekommendationer gällande egenvård.  
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Undervisningens effekt på symtommonitorering vid utskrivning från sjukhus  

 

Vikt och vätska  

Tsai et al. (2014) fann att de patienter som inte vägde sig hemma inte hade förståelse för 

syftet med detta. I studien saknade de flesta patienter kunskap om hur till exempel extra 

diuretika skulle tas. Även kunskapen om hur de skulle hantera törst, vikt och orsak till 

hjärtsvikt visade sig ligga lågt. Både Köberich, Lohrmann, Mittag och Dassen (2015) och 

Kommuri et al. (2012) menar att ett enskilt utbildningstillfälle i samband med utskrivning 

tillsammans med skriftlig information kan vara till hjälp för att förbättra egenvården 

gällande viktkontroll och vätskeintag. Köberich et al. (2015) visade i sin studie att det 

fanns en signifikant förbättring avseende viktkontroll hos dem som fått utbildning i 

jämförelse med kontrollgruppen, vilket även Kommuri et al. (2012) fann i sin studie. Den 

information om egenvårdsåtgärder som patienterna tog till sig bäst var till exempel att 

minska på salt-och vätskeintaget och att väga sig dagligen. Bläuer et al. (2015) vars 

deltagare redan på sjukhuset fått vara aktiva i sin egenvård gällande viktmätning hade en 

mycket god förståelse för vikten att väga sig. Enç, Yiğit och Altıok (2010) fann att innan 

utbildning gavs var kunskaperna låga angående egenvårdsåtgärder som viktkontroll och 

vätskeintag. Med hjälp av en grupputbildning där anhöriga fick delta fann de en god effekt 

på följsamheten till viktkontroll (Enç et al., 2010). Lainscak et al. (2007) fann i sin studie 

att de som kom ihåg råd om att väga sig regelbundet var män i yngre ålder. 

 

Medicinering  

I Granger et al. (2015) studie där patienter med kronisk hjärtsvikt som screenades positiva 

till att ha dåligt följsamhet till sin medicinering fick delta i en interventionsgrupp. I den 

studien kunde sjuksköterskan efter en djupgående intervju identifiera patientens 

upplevelser kring medicinering. En personlig plan kunde därefter upprättas avseende 

uppfattning till medicinering, dess nödvändighet samt tro och förväntningar på 

medicineringsregim och dess verkningar. Efter intervention resulterade detta i att dessa 

patienter blev fyra gånger mer benägna till att ta mediciner i jämförelse med de som var i 

kontrollgruppen. Bläuer et al. (2010) såg att när patienterna var delaktiga i sin 

medicinering under vårdtiden ledde detta till att de fick en god förståelse och följsamhet till 

sin medicinering. Enç et al. (2010) fann däremot efter grupputbildning ingen förändring i 

kunskapen om hur mediciner skulle tas, trots att det var den egenvårdsåtgärd som 

patienterna skötte bäst innan gruppundervisningen. 

 

Andnöd och ödem 

Enligt Tsai et al. (2014) var 80 procent av patienterna omedvetna om vilka åtgärder som 

skulle vidtas för att underlätta symtom som var relaterade till andnöd och svullna 

extremiteter. Trots detta uppgav deltagarna att de var säkra på att följa behandlingsplanen 

och de råd som de fått när det gällde att känna igen förändringar i sin hälsa och utvärdera 

vikten av symtomen. Deltagarna hade inte tillräcklig kunskap för att kunna relatera och 

förstå att detta var ett symtom på försämring av hjärtsvikten. I Albert, Buchsbaum och Li 

(2007) studie fick deltagarna undervisning med skriftlig information innan hemgång samt 

en film om både hjärtsvikt och egenvård. Filmen fick de sedan ta med hem för att se den 

med sina anhöriga och i den takt de ville. Detta resulterade i att deltagarna var mindre 

symtomatiska vid återbesöken, främst avseende ödem och orkeslöshet. De hade även en 

större förståelse för vilka åtgärder de skulle vidta då de upplevde en försämring av ödem, 

orkeslöshet, yrsel och andnöd i vila eller vid andfåddhet. Kommuri et al. (2012) såg i sin 
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studie också en ökad kunskap hos deltagarna vad avsåg att ha en plan för vilka åtgärder 

som skulle vidtas vid symtom förvärring. Det fanns även en större följsamhet till att följa 

de rekommendationer som givits (Kommuri et al., 2012). Wang, Lin, Lee och Wu (2011) 

resultat visade att patienter som fått en hälsoutbildning om egenvård vid hjärtsvikt, hade 

vid uppföljningen 

minskade upplevelser av symtom, såsom ödem och andfåddhet. Skillnaden i det uppmätta 

värdet av upplevelse av symptom före och efter behandling var markant för 

interventionsgruppen men inte för kontrollgruppen (Wang, Lin, Lee & Wu 2011). 

 

 

Aktivitet 

I Lainscak et al. (2007) studie där patienter som vårdats för hjärtsvikt och fått en 

traditionell utskrivning gjordes en intervju 12 veckor efter utskrivning. Avsikten var att 

undersöka vilka råd de mindes. De råd som gällde kost och motion var mest ihågkomna. I 

Tsai et al. (2014) studie fann de att hur patienterna bodde påverkade egenvården avseende 

träning. En faktor som hittades var att de patienter som bodde i hus utan hiss och behövde 

gå mycket i trappor upplevde svaghet, andfåddhet och trötthet och undvek att gå ut varje 

dag för att få de 30 min motion/träning som rekommenderades. Många upplevde andnöd, 

svaghet och utmattning då de motionerade och därför drog de sig för att göra det då de var 

hemma. Enç et al. (2010) kunde i sin studie se att patienternas attityd mot träning och vila 

var låg innan utbildning. Efter intervention och vid utvärdering tre respektive åtta månader 

efter utbildning urskildes signifikanta beteendeförändringar och insikt hade infunnit sig om 

hur viktig träning var. Wang et al. (2011) såg att interventionsgruppen med äldre patienter 

fick en betydligt förbättrad gångförmåga efter undervisning gällande aktivitet. 

 

Livskvalité  

I Del Sindaco et al. (2007) studie fick deltagarna i interventionsgruppen utbildning enligt 

European Society of Cardiology guidelines. Där ingick bland annat utskrivningsplanering, 

återkommande utbildning, behandlingsoptimering och en god långsiktig planering. Detta 

gav ett resultat med avsevärd förbättring av deltagarnas upplevda hälsostatus och 

livskvalitet avseende både fysiska och känslomässiga dimensioner. Ett liknande resultat 

fann Wang et al. (2011) där deltagarna i utbildningsgruppen hade en förbättrad livskvalitet 

jämfört med kontrollgruppen. Däremot belyste Bläuer et al. (2015) ett nytt problem efter 

att deltagarna kommit hem från sjukhuset. Under de uppföljande intervjuerna framkom det 

att de i hemmet kände sig osäkra, rädda samt saknade energi, detta trots att alla deltagare 

på sjukhuset uppgav att de känt sig väl förberedda inför hemgång. Att applicera den 

utbildning man fått på sjukhuset i sitt dagliga liv visade sig inte alltid vara så enkelt. I 

hemmet hade bara patienten sig själva att lita på och därmed upplevdes svårigheter att 

återgå till sina dagliga rutiner. Köberich et al. (2015)  fann ingen förbättring av livskvalitén 

i sin studie. Detta enda utbildningstillfälle hade inte någon effekt på livskvalitén eller 

vårdberoendet hos deltagarna. 

 

Undervisningens effekt på vård och återinläggningar på sjukhus 

 

Howie-Esquivel och Dracup (2012) belyser den känslomässiga dimensionen av 

patienternas behov av att få prata om hur de ska hantera sin sjukdom och hur detta 

påverkar frekvensen av återinläggning på sjukhus. De kunde se att deltagarna som har ett 

större behov av att få information om sin sjukdom hade en högre frekvens av 

återinläggningar än de som upplevde sig ha goda sjukdomskunskaper. I Lainscak et al. 

(2007) studie uppgav de som hade diagnostiserad nedsatt systolisk vänster 
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kammarfunktion att de var följsamma till sin behandling och mindes råden som givits. De 

uppgav även att de var medvetna om att de hade en hjärtsjukdom och att beskrivningen av 

hjärtsvikt gällde dem. De som inte fått sin hjärtfunktion bedömd var minst benägna att 

komma ihåg eller följa rekommendationer (Lainscak et al., 2007). 

 

Del Sindaco et al. (2007) studie visade att äldre patienter som fått en god 

utskrivningsplanering med en långsiktig uppföljning av team med bland annat 

sjuksköterskor, kardiolog, husläkare och geriatriker ledde under två års period till en 36 

procent minskning avseende återinläggning på sjukhus relaterad till hjärtsvikt i jämförelse 

med de som fått standardiserad vård. Koelling, Johnson, Cody och Aaronson (2005) fann i 

sin studie att utbildning vid hemgång och inför utskrivning kan ha en positiv effekt med 

minskade återinläggningar och större följsamhet till sin egenvård under en 180 dagars 

period. Även Kommuri et al. (2012) såg vid tremånaders uppföljning att dålig 

sjukdomskunskap och egenvård var starkt kopplade till sjukvårdshändelser under en 180 

dagars period. De patienter som hade god förståelse för sin egenvård hade inga 

återinläggningar inom de första 30 dagarna. McNaughton et al. (2015) kunde däremot inte 

finna att patientens hälsokunskap hade någon påverkan på första återinläggningen eller 

besök på akutmottagningen inom en 90 dagars period. Del Sindaco et al. (2007) fann att de 

patienter som hade fått god utskrivningsplanering hade en mycket kortare vårdtid än 

kontrollgruppen oavsett orsak till sjukhusinläggning. Wang, et al. (2011) såg att 

interventionsgruppen hade en lägre grad av återinläggning och uppsökande av akutvård än 

kontrollgruppen. Skillnaden var dock inte stor.  

  

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Författarna valde att göra litteraturöversikt i syfte att belysa behovet av kunskap och 

undervisning vad avser egenvård till hjärtsviktspatienter i samband med utskrivning från 

sjukhus. Eftersom hjärtsvikt drabbar många patienter fanns det mycket forskning inom 

området att studera. Författarnas mångåriga kliniska erfarenhet att vårda patienter med 

hjärtsvikt gjorde det naturligt att välja detta ämne. En svaghet i arbetet som bör beaktas är 

att författarna inte har tidigare erfarenhet av vetenskapligt forskningsarbete.  

 

De 15 artiklarna som inkluderas är författade i olika länder där majoriteten av artiklarna 

kommer från USA. Det finns även artiklar från Turkiet, Schweiz, Italien, Slovenien, 

Tyskland och Taiwan. Egenvård och undervisning samt svårigheter gällande hjärtsvikts 

patienters följsamhet till egenvård skiljer sig inte nämnvärt åt även om det finns kulturella 

skillnader och olikheter i uppbyggnad av socialförsäkringssystem mellan dessa länder. 

Sjukvårdsystemet kan skilja sig åt mellan de olika länderna. Författarna har dock inte 

kännedom eller kunskap om hur sjukvården ser ut eller är uppbyggd i dessa länder. 

Eftersom artiklarna till största del kommer från USA och Europa har studien ett 

västvärldsorienterat perspektiv. 

 

Litteraturundersökningen gjordes via databaserna CINAHL, PubMed samt 

fritextsökningar, detta för att stärka arbetets trovärdighet då det ökar chansen att hitta 

relevanta artiklar. Sökorden kombinerades i fritext med den booleska operatorn AND på 

heart failure, self-care, education, discharge samt hospitalization. De olika 

kombinationerna gav författarna fler sökningar vilket gav ett bättre utfall som svarade upp 

till syftet med arbetet.  
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Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten har publicerats mellan 2005-2015 i full-

text, för att få den senaste forskningen inom ämnet. Genom att begränsa urvalet kunde 

författarna få en mer överskådlig/hanterbar bild av den senaste forskningen. Några av 

artiklarna i denna litteraturöversikt innehåller studier som sträcker sig över en lång 

tidsperiod, ända upp till flera år. De valda artiklarna till litteraturöversikten var på 

engelska. 

 

Artiklarna är redovisade i en matris, se tabell 2. De utvalda artiklarna är bedömda enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

Eftersom författarna inte har något tidigare erfarenhet av att kvalitetsgranska artiklar kan 

det finnas risk för feltolkning av typning och gradering av kvalitetsnivån. Detta kan ha lett 

till att många av artiklarna har värderats som högkvalitativa. 

 

Artiklarna granskades och analyserades av båda författarna vid ett flertal tillfällen, detta för 

att få kunskap om innehållet innan resultatet sammanställdes. Genom att artiklarna lästes 

upprepade gånger ökades förståelsen för innehållet samt för att få fram det viktigaste från 

varje artikel som svarade upp till syftet. De artiklar som har används har både haft ett 

större och mindre antal deltagare.  

 

Artiklarna som har valts till litteraturöversikten har primärt handlat om patienter som 

vårdats med hjärtsvikt vilket kan ses som en styrka i detta arbete. Författarna ha inte gjort 

någon jämförelse av deltagarna avseende kön, ålder eller NYHA klass i denna studie. En 

av artikel har handlat om personalens perspektiv när det gäller patientundervisning vilket 

ansågs vara viktig att ta med (Hart, Spiva & Kimble, 2011).  

 

Författarna har genom hela arbetet varit överens och haft samma ståndpunkt vilket kan ses 

ha underlättat arbete med litteraturöversikten. 

 

Resultatdiskussion 

 

Sjukdomskunskap hos hjärtsviktspatienter som vårdas på sjukhus 

I föreliggande litteraturöversikt framkommer att patienter som har erfarenheten av vård 

ofta eller regelbundet på sjukhus samlar erfarenheter och kunskap om egenvård. De har där 

oftare en generellt bättre egenvårdskunskap (Tsai et al., 2014). Det stärks av Howie-

Esquivel och Dracup (2012) studie som visar att de patienter som har störst behov av att få 

tala om sin sjukdom har ofta en lägre NYHA klass. Dessa patienter har även de högsta 

antalen återinläggningar i jämförelse med de patienter som upplevde sig ha goda kunskaper 

om sin sjukdom. Patienter som är nydiagnostiserade kan därmed ha ett behov av kunskap 

för att få en känsla av trygghet. Att få en bedömning av hjärtfunktion menar Lainscak et al. 

(2007)  påverkar uppfattningen av sjukdomen. De fann att de deltagare som inte fick någon 

bedömning av hjärtfunktion saknade kunskap om sin sjukdom och egenvård. Patienter som 

däremot fått vänsterkammarfunktionen bedömd upplevde i mycket större utsträckning att 

de fått sjukdomen förklarad för sig av sjukvårdspersonal (Lainscak et al., 2007).  

 

Trots kunskap om egenvård belyser Bläuer et al. (2015) i sin studie att patienterna upplever 

situationen annorlunda då de återkommit till hemmet. Den information och undervisning 

de fått på sjukhuset visade sig inte alltid varit relevanta för de problem som blev aktuella i 

hemmiljön. Detta skapade osäkerhet och ängslan hos patienten. Men det skulle också 
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kunna vara ett tecken på att hjärtsviktspatienterna inte alltid är symtomfria när de återgår 

till hemmet. Detta leder till att övergången mellan sjukhus och hemmiljön försvåras. 

Köberisch et al. (2015) menar i sin studie att deltagarna upplever andra problem då de 

återgår till hemmet. Osäkerhet och orkeslöshet som de inte upplevt under sjukhusvistelsen 

vilket kan indikera att den utbildning som givits inte är individuellt anpassad för att 

patienten ska kunna omsätta sina kunskaper till sin vardag. Detta ger en indikation på att 

framtida utbildning till dessa patienter måste skräddarsys för att passa varje individ, detta 

för att övergången från sjukhus till hemmiljön ska vara hållbar (Köberisch et al., 2015). 

Socialstyrelsens (2015) mål är att hjärtsviktspatienter bland annat ska få hjälp med att 

lindra sina symtom och förhindra inläggning på sjukhus. Detta mål ställer krav på 

sjukvården att ge en bred kunskap till denna patientgrupp. Både Tsai et al. (2014)  och 

Köberich et al. (2015) menar att då patienten drabbas av en eller flera symtomförsämringar 

saknar denne förståelse för varför och när det är viktigt att kontakta sjukvården, trots 

uppmaning om detta. Trots det ansåg sig Tsai et al. (2014) deltagare ha goda kunskaper i 

hur de skulle känna igen symtom på försämring. Men resultatet visade att kunskapen 

saknades avseende vad de skulle göra då en försämring uppstod, vilket gjorde att de sökte 

sig till akutmottagningen. Granger et al. (2015) fann vid sina uppföljande intervjuer att de 

tre vanligaste orsakerna till att deras deltagare sökt akutmottagning var att symtom eller 

biverkningar blev överväldigande, de hade blivit rekommenderade av sin 

primärvårdskontakt eller vårdgivare som insisterat på att de skulle uppsöka 

akutmottagningen. Detta tyder på att de flesta deltagarna i studien hade goda kunskaper om 

att de i första hand kontaktar sin sjukvårdskontakt innan de vänder sig till 

akutmottagningen. 

 

Gemensamt för flera av studierna (Köberich, 2015; McNaughton, 2015 och Tsai, 2014) var 

att det finns en stor risk att patienten kommer att misslyckas med det som de förväntas göra 

när de återgår till hemmet, detta om förståelse för syftet med utbildningen saknas, det 

program som denne förväntas följa eller varför vissa åtgärder ska utföras. För att lyckas 

med det anser Del Sindaco et al. (2007) att det krävs en välplanerad utskrivning med 

utbildning med snabbuppföljning. En annan viktig aspekt är att flera professioner som är 

knutna till patienten både från sjukhuset och i primärvården deltar i den fortsatta vården.  

 

Undervisning om egenvård  

Under vårdtiden på sjukhus är patienten oftast i ett försämrat tillstånd. Det är då viktigt att 

ta reda på orsaken till försämring för att kunna anpassa undervisningen till patienten (Paul 

och Hice, 2014). Den hälsokunskap patienten har är något som måste beaktas då den 

påverkar patientens förmåga att ta till sig och förstå undervisningen. För att kunna ge 

patienten en individanpassad undervisning måste sjuksköterskan undersöka nivån på den 

kunskapen (McNaughton et al., 2015). Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor med specialisering inom akutsjukvården ska sjuksköterskan tillgodose 

patientens och anhörigas informationsbehov under vårdtiden samt vid utskrivningen. Den 

information och undervisning som ges, ska vara utifrån patientens/närståendes behov med 

hänsyn till den situation de befinner sig i. Information och undervisning ska också ges om 

egenvård under sjukhusvistelsen på vårdavdelning, mottagning eller via telefonkontakt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

Riegel et al. (2009) menar att sjukvårdens system är en bidragande orsak till att patienten 

inte får stöd i sin egenvård eftersom olika sjukhus och vårdgivare skiljer sig i 

utskrivningsstandard och planering. En annan orsak är att hjärtsviktspatienter har flera 

vårdgivare och är ofta multisjuka vilket försvårar kommunikationen mellan vårdgivare. 

Det ställs höga krav på personalen om att vara uppdaterade avseende de senaste rönen och 



 

16 

 

att ha tillräckliga kunskaper om vad egenvården innebär för dessa patienter. Vidare ställs 

krav på kunskap i patientundervisning samt hur patientens egna hälsokunskaper ska 

bedömas (Riegel et al., 2009). Heart et al. (2010) menar att sjuksköterskan måste ha 

adekvata kunskaper om de riktlinjer som finns avseende hjärtsvikt, vilket inte alltid är 

fallet. Riegel et al. (2009) menar att en svårighet för sjukvården är att ge samma 

information och utbildningsmaterial till patienter som vårdas för hjärtsvikt då de skrivs 

hem. 

 

Bläuer et al. (2015) fann att riktad utbildning gällande egenvård om hjärtsvikt till 

sjuksköterskor gav en god återkoppling i studien vad gäller patienternas upplevelse av att 

ha ett gott egenvårdsbeteende. Det styrks vidare av Heart et al. (2010) slutsats att 

utbildning av personal krävs för att en säkerställa ett gott innehåll på undervisning som ska 

ges till patienten. Genom att sjuksköterskor har de rätta kunskaperna kan undervisning ske 

i samband med den dagliga vården när hjärtsviktspatienten vårdas på sjukhus. Lainscak et 

al. (2011) styrker detta i sin studie och anser att hälso- och sjukvårdspersonal bör vara 

kunniga i att ge en anpassad hjärtsviktsundervisning och rådgivning samt att de bör känna 

till gällande riktlinjer.  

 

Om patienten har dåliga egenvårdskunskaper blir den naturliga följden att individens 

möjligheter att klara av att hålla en effektiv egenvård minskar McNaughton et al. (2015). 

Enligt patientlagen (2014:821) ska vårdpersonal anpassa informationen till mottagarens 

ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund samt andra individuella förutsättningar, 

vilket är viktigt för hjärtsviktpatienter. Den som ger informationen ska se till att 

mottagaren har förstått innehållet i samt betydelsen av den lämnade informationen. 

McNaughton et al. (2015) fann att deltagarna som screenades med de sämsta resultaten för 

låg hälsokunskap var äldre män med låg utbildning och med statlig försäkring. De fann 

brister i bland annat kontroll av vikt, saltintag och upptitrering av läkemedel. Detta ledde 

till ett resultat som visade på att dålig följsamhet till behandlingsregim i kombination med 

dålig hälsokunskap ger en 32 procents högre risk för dödlighet. Dessa patienter hade 

därmed ett större behov av en noggrann uppföljning gällande egenvårdsåtgärder innan 

utskrivning för att säkerställa en trygg övergång mellan slutenvård och primärvård.  

 

 

Symtommonitorering 

Socialstyrelsens (2015) mål är att hjärtsviktspatienter bland annat ska få hjälp med att 

lindra sina symtom och förhindra inläggning på sjukhus. Detta mål ställer krav på 

sjukvården att ge en bred kunskap till denna patientgrupp för att uppnå detta. Undervisning 

vid hemgång från sjukhus har visat sig positivt för hjärtsviktspatienter. Kolling et al. 

(2005) såg i sin uppföljning att med en timmes målinriktad undervisning från en 

sjuksköterska hade följsamheten efter 30 dagar förbättrats. Förbättringen avsåg 

egenvårdskunskaper som att väga sig regelbundet, röka mindre samt minska saltintag. 

Lainscak et al. (2011) menar att en standardiserad undervisning inte ger den effekten på 

egenvården som är önskad då patienterna glömmer merparten av den undervisning de fått 

efter 12 veckor. 

 

Oavsett undervisningsmetod angående egenvård vid hjärtsvikt visar både (Albert, 2007; 

Enç, 2011; Kommuri, 2012; Köberisch, 2015 och Wang, 2011) i sina studier att de 

kunskaper som deras patienter mindes bäst samt följde var bland annat, kostråd, att väga 

sig regelbundet samt att övervaka vätskeintag. Detta kan vara ett tecken på att dessa råd 

också är de vanligaste egenvårdsråden som ges vid hjärtsvikt och även de som 
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sjukvårdspersonal har bäst kännedom om. Heart et al. (2010) menar i sin studie att 

sjuksköterskor i akutsjukvården har den bästa allmänna kunskapen om dessa råd. Även i 

Lainscak et al. (2011) studie mindes deltagarna rådet om att väga sig trots att de inte fått 

någon riktad undervisning gällande just detta. 

 

Colandrea och Murphy-Gustavson, (2012) menar att en del av egenvården är att ha god 

följsamhet till att ta sina läkemedel. Både Bläuer (2015) och Granger (2015) visar på att en 

personcentrerad metod där de identifierar patientens behov, inställning och problem var 

lyckad. Genom att göra patienten delaktig och anpassa undervisning kom de båda till ett 

gott resultat gällande följsamheten till medicinering. Även (Albert, 2007; Kommuri, 2012 

och Wang, 2011) såg att patienterna var mer asymtomatiska vid uppföljning gällande bland 

annat ödem. Detta skulle kunna visa på en ökad följsamhet till medicinering. De kunde 

också alla se att med undervisning fick patienterna rätt sorts kunskap om hur de skulle bete 

sig när symtom uppstod. Att ta sina mediciner bidrar till att patienten kan hålla sig 

asymtomatisk och förhindra behov av inneliggande sjukvård. Tsai et al. (2014) såg i sin 

studie att det saknades kunskaper om hur patienterna skulle förhålla sig då de började få 

symtom av sin hjärtsvikt.  

 

Aktivitet och träning är något som Socialstyrelsen (2015) rekommenderar i sina nationella 

riktlinjer till personer med hjärtsvikt. Både Enç (2010) och Wang (2011) kunde se att 

inställning och aktivitetsförmåga ökat efter undervisning. Lainscak et al. (2007)  deltagare 

uppgav också att det var ett råd de mindes efter utskrivning. Tsai et al. (2014) visar dock 

att då patienten är åter i sin hemmiljö kan det finnas en hel del hinder för att träningen ska 

bli av, allt från att känna sig utmattad, dagsform och hur de bor. En annan studie av Enç et 

al. (2010) visar å andra sidan att med hjälp av undervisning kan attityden ändras och 

patienten kan få en större motivation och förståelse för vikten av att träna även i hemmiljö. 

 
 

Både Del Sindaco (2007) och Wang (2011) fann i sin studie att livskvalitén och upplevd 

hälsostatus ökade. Genom kontinuerlig uppföljning över tid och med regelbunden 

undervisning från olika kompetenser kunde detta uppnås. Att patienterna ofta inte är helt 

symtomfria vid hemgång från sjukhus kan påverka denna upplevelse av livskvalitet vilket 

Bläuer et al. (2015) visar i sin studie. För att kunna få en effekt på livskvalitén bör en 

regelbunden uppföljning ske vilket stärks av Köberisch et al. (2015) resultat att ett enda 

undervisningstillfälle utan uppföljning inte har någon effekt på livskvalitén på längre sikt. 

 

Återinläggning och överlevnad 

Återinläggning på sjukhus är vanligt förekommande hos hjärtsviktspatienter. Genom att 

tidigt i sjukdomsförloppet ge en tydlig information till patienten kan detta förbyggas. 

Howie- Esquivel och Dracup (2012) samt Kommuri (2012) kunde i sina studier se en 

koppling mellan dålig kunskap om sin sjukdom och egenvård med ökade återinläggningar. 

Regalbuto et al. (2014) fann att de patienter som inte förstod rekommendationer och 

undervisning vid utskrivning till fullo ökade risken för återinläggning signifikant. De 

hinder de fann för detta var låg utbildning i kombination med att inte ha engelska språket 

som första språk. Däremot kunde inte McNorton et al. (2015) finna att dålig hälsokunskap 

bidrog till återinläggning eller besök på akutmottagningen inom de första 90 dagarna efter 

utskrivning från sjukhus McNorton et al. (2015). Wang et al. (2011) såg att den 

teambaserade modellen där flera professioner deltog inte hade en signifikant effekt på 

återinläggningar. Del Sindaco et al. (2007) som också hade flera professioner i sin studie 

erfor ett motsatt resultat. De fann en god effekt att motverka återinläggningar samt att 
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vårdtiden kortades oavsett inläggningsorsak. Även Granger et al. (2015) såg i sitt resultat 

att återinläggning på sjukhus minskade under en 180 dagars period med hjälp av en enskild 

undervisning vid utskrivning (Granger et al., 2015). Patienter som är aktiva i sin egenvård 

och följer behandlingsregimen har mindre risk för återinläggning på sjukhus och en bättre 

överlevnad (Lainscak et al., 2011). 

 

 

Slutsats 

För att få en god effekt och följsamhet av egenvård bör personcentrad undervisning 

anpassas utifrån patientens hälsokunskap, utbildningsnivå och individuella förutsättningar. 

Med en tidig uppföljning och långsiktig planering vid utskrivning ökar patientens 

förutsättningar för en trygg återgång till hemmet. 

 

 

Fortsatta studier 

 

Med klinisk erfarenhet ser författarna att sjukvården skulle vara betjänt av ökad kunskap 

om personcentrerad undervisning vid hjärtsvikt. Vidare forskning med denna ansats skulle 

vara intressant.  

 

 

 

 

 

 
. 

  

  



 

19 

 

REFERENSER 

 

Albert, N., Buchsbaum, R., & Li, J. (2007). Randomized study of the effect of video 

education on heart failure healthcare utilization, symptoms, and self-care behaviors. 

Patient Education & Counseling. 69(1-3), 129-139 11p. 

 

Anderson, B. (2004). När hjärtat sviktar. Trosa tryckeri AB. 

 

Bläuer, C., Frei, I. A., Schnepp, W., & Spirig, R. (2015). Implementation of a nurse-led 

education programme for chronic heart failure patients during hospitalisation, and 

strategies supporting their self-management at home: a prac-tice development project in 

the context of the Swiss healthcare system. 

 

Colandrea, M., & Murphy-Gustavson, J. (2012). Patient care heart failure model: the 

hospitalization to home plan of care. Home Healthcare Nurse, 30(6), 337-344 8p. 

 

Del Sindaco, D., Pulignano, G., Minardi, G., Apostoli, A., Guerrieri, L., Rotoloni, M., ... & 

Chiantera, A. (2007). Two-year outcome of a prospective, controlled study of a disease 

management programme for elderly patients with heart failure. Journal of Cardiovascular 

Medicine, 8(5), 324-329. 

 

Enç, N., Yiğit, Z., & Altıok, M. G. (2010). Effects of education on self-care behaviour and 

quality of life in patients with chronic heart failure. Connect: The World of Critical Care 

Nursing, 7(2). 

 

Eldh, A., Ehnfors, M., & Ekman, I., (2006). The meaning of patient participation for 

patients and nurses at a nurse-led clinic for chronic heart failure. European Journal Of 

Cardiovascular Nursing, 5(1), 45-53 9p. 

 

European Society of Cardiology. (2012). ESC Guidelines for the diagnosis and treatment 

of acute and chronic heart failure. Hämtad 2 december, 2015, från  

http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-

Chronic-Heart-Failure 

 

Forsberg, C & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning ( 3.e uppl. ). Stockholm: Natur och 

kultur. 

 

Granger, B. B., Ekman, I., Hernandez, A. F., Sawyer, T., Bowers, M. T., DeWald, T. A., ... 

& Bosworth, H. B. (2015). Results of the Chronic Heart Failure Intervention to Improve 

MEdication Adherence study: A randomized intervention in high-risk patients. American 

heart journal, 169(4), 539-548. 
 

Hart, P. L., Spiva, L., & Kimble, L. P. (2011). Nurses’ knowledge of heart failure 

education principles survey: a psychometric study. Journal Of Clinical Nursing, 20(21/22), 

3020-3028 9P. 

 

Henricson, M (Red). (2014). Vetenskaplig teori och metod: Från ide till examination inom 

omvårdnad. Lund: Studentlitteratur 

 

http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure
http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure


 

20 

 

Holst, M. (2008). Self-care behaviour and daily experiences in patients with chronic heart 

failure.  

 

Howie-Esquivel, J., & Dracup, K. (2012). Communication with hospitalized heart failure 

patients. European Journal of Cardiovascular Nursing, 11(2), 216-222. 

 

Koelling, T. M., Johnson, M. L., Cody, R. J., & Aaronson, K. D. (2005). Discharge 

education improves clinical outcomes in patients with chronic heart failure. Circulation,  

111(2), 179-185. 

 

Kommuri, N. V., Johnson, M. L., & Koelling, T. M. (2012). Relationship between 

improvements in heart failure patient disease specific knowledge and clinical events as part 

of a randomized controlled trial. Patient education and counseling, 86(2), 233-238. 

 

 

Köberich, S., Lohrmann, C., Mittag, O., & Dassen, T. (2015). Effects of a hospital‐based 

education programme on self‐care behaviour, care dependency and quality of life in 

patients with heart failure–a randomised controlled trial. Journal of clinical nursing. 

 

Lainscak, M., Blue, L., Clark, A., Dahlström, U., Dickstein, K., Ekman, I., & ... Jaarsma, 

T. (2011). Self-care management of heart failure: practical recommendations from the 

Patient Care Committee of the Heart Failure Association of the European Society of 

Cardiology. European Journal Of Heart Failure, 13(2), 115-126 12p. doi:eurjhf/hfq219. 

 

Lainščak, M., Cleland, J. G., Lenzen, M. J., Nabb, S., Keber, I., Follath, F., ... & Swedberg, 

K. (2007). Recall of lifestyle advice in patients recently hospitalised with heart failure: a 

EuroHeart Failure Survey analysis. European Journal of Heart Failure, 9(11), 1095-1103. 

 

McNaughton, C. D., Cawthon, C., Kripalani, S., Liu, D., Storrow, A. B., & Roumie, C. L. 

(2015). Health Literacy and Mortality: A Cohort Study of Patients Hospitalized for Acute 

Heart Failure. Journal of the American Heart Association, 4(5), e001799. 

 

Searson, F. (2007). Meeting the information needs of patients with chronic heart 

failure. Nursing Standard, 22(14-16), 52. 

 

SFS 2014:821. Patientlag. Hämtad 29 december, 2015, från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-

2014-821/#K3 

 

Socialstyrelsen. (2015). Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Hämtad från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-10-4 

 

SOSFS 2009:6. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som 

egenvård. Hämtad 29 maj, 2016, från http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-6 

 

Strömberg, A. (Red). (2005). Vård vid hjärtsvikt. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sveriges Kommun och Landsting. ( 2015). Kronisk sjukdom i primärvården:  Landstiget 

förutsättningar och diagnosspecifika exempel. Stockholm: SKL. Hämtad 2 december, 

2015, från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/#K3
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-10-4
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-6


 

21 

 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/delrapport-kronisk-sjukdom-i-primarvarden-landstingens-

forutsattningar-och-diagnosspecifika-forutsattningar-.html 

 

 

Paul, S. (2008). Hospital discharge education for patients with heart failure: what really 

works and what is the evidence? Critical Care Nurse, 28(2), 66. 

 

Paul, S., & Hice, A. (2014). Role of the Acute Care Nurse in Managing Patients With 

Heart Failure Using Evidence-Based Care. Critical care nursing quarterly, 37(4), 357-376. 

 

Regelbuto, R., Maurer, M. S., Chapel, D., Mendez, J., & Shaffer, J. A. (2014). Joint 

commission requirements fpr discharge instructions in patients with heart failure: is 

understanding important for preventing readmissions? . Journal Of Cardiac Failure, 20(9), 

641-649 9p. Doi:10. 1016/j. cardfail.2014.06.358. 

 

Riegel, B., Moser, D., Anker, S., Appel, L., Dunbar, S., Grady, K., & ... Whellan, D. 

(2009). State of the science: promoting self-care in persons with heart failure: a scientific 

statement from the American Heart Association. Circulation, 120(12), 1141-1163 23p. 

doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192628. 

 

Riksföreningen för akut sjuksköterskor & Svenska sjuksköterskeförening. (2010). 

Kompetensbeskrivning: Legitimerade sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård. 

Hämtad 2 december, 2015, från 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompbeskr_akutweb.pdf 

 

Tsai, P. K., Wang, R. H., Lee, C. S., Tsai, L. M., & Chen, H. M. (2014). Determinants of 

self‐care decision‐making in hospitalised patients with heart failure. Journal of clinical 

nursing, 24(7-8), 1101-1111. 

 

Wang, S., Lin, L., Lee, C., & Wu, S. (2011). Effectiveness of a self-care program in 

improving symtom distress ang qualituy of life in congestive heart failure patients: a 

perliminary stud. Jourmal Of Nursina Research( Lippincott Wollams & Wilkina), 19(4), 

257-266 10p. 

 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: Studentlitteratur.  

 

 

 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/delrapport-kronisk-sjukdom-i-primarvarden-landstingens-forutsattningar-och-diagnosspecifika-forutsattningar-.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/delrapport-kronisk-sjukdom-i-primarvarden-landstingens-forutsattningar-och-diagnosspecifika-forutsattningar-.html
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompbeskr_akutweb.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompbeskr_akutweb.pdf


 

 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få 

patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort 

bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. 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 kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

  



 

 

Bilaga II 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet Typ 

 

Albert, N., 

Buchsbaum, R., 

& Li, J. (2007) 

USA 

Randmized study 

of the effect of 

video education 

on heart failure 

helthecare 

utilzition, 

symptoms, and 

self-care 

behaviors 

Syftet var att finna ut 

om video utbildning i 

kombination med 

patientutbildning 

förbättrade 

egenvården hos 

hjärtsviktspatienter 

Singele center, prospectiv 

experimental studie. Deltagarna 

delades in i två grupper. En 

kontrollgrupp som fick 

standardiserad utbildning  

gällande mediciner, kost, 

motion, rökstopp och 

uppföljning. 

Interventionsgruppen fick 

standardiserad utbildning samt 

video utbildning som 

fokuserade på egenvård. Alla 

fick en bok som informerade 

om hjärtsvikt, egenvård och 

livsstilsbeteende, innehållet i 

boken var det samma som togs 

upp i videon som 

interventionsgruppen fick se. 

n=112 Interventionsgruppen som fick både 

standardiserad utbildning 

tillsammans med videoutbildning 

hade ett bättre resultat gällande 

egenvård än kontrollgruppen vid 

uppföljningen tre månader efter 

utbildningstillfället.  

RCT 

II 

Bläuer, C., Frei, I. 

A., Schnepp, W., 

& Spirig, R. 

(2015) 

Schweiz 

 

Implementation 

of a nurse-led 

education 

programme for 

chronic heart 

failure patients 

during 

hospitalisation, 

and strategies 

supporting their 

self- context of 

the Swiss 

healthcare 

Syftet var att genom 

praktisk 

implementering med 

evidensbaserad vård 

med ett person 

centrerat 

förhållningssätt kan 

förbättra vården för 

hjärtsviktspatienter. 

Målet var att få ihop 

ett hälso team som 

kunde bygga upp 

kunskap och expertis. 

En mixad metod användes för 

att utvärdera pilot programmet. 

Grundad teori för att utvärdera 

patientperspektivet. Första 

delen av projektet gick ut på att 

sätta ihop ett team med blandad 

expertis för att utforma ett 

utbildningsprogram för att 

säkerställa att det inte skall 

finnas något glapp mellan teori 

och praktik. Efter detta infördes 

det nya programmet i praktiken 

och detta utvärderades efter ett 

n=31 

(6) 

 

Förändringen av arbetssätt att 

förbereda patienten för utskrivning 

visade att patienterna var väl 

förberedda för att skrivas ut men att 

man inte tagit tillräcklig hänsyn till 

deras levnadssituation för att 

förbereda dem på de problem som 

kunde uppstå då de kom hem. Andra 

delen fokuserade på 

patientperspektivet visade vikten av 

att förstå främjande och hindrande 

faktorer utifrån patientens 

perspektiv och att införa 

   K 

    I 



 

 

system.managem

ent at home: a 

prac-tice 

development 

project in the 

Swiss healthcare 

system 

Med ytterligare 

utveckling och 

implementering 

utifrån patientens 

perspektiv. 

år genom att 15 patienter fick 

svara på frågor gällande deras 

upplevelse av vårdtiden på 

sjukhuset, egenvård och 

rådgivnings innehåller 7-10 

dagar efter att de skrivits ut. Del 

två bestod i att undersöka hur 

patienter som fått 

hjärtsviktsutbildning på sjukhus 

klarar sin egenvård, hur de 

hanterar sin vardag, livskvalitet 

och hur de klarade övergången 

från att vara på sjukhus till att 

återgå till hemmet. 

framgångsrik patientundervisning 

innebär inte bara att ändra 

guidelines. Det personcentrerade 

förhållningsättet är nödvändigt för 

att finna de individuella behoven för 

att ge rätt sorts undervisning. 

Del Sindaco, D., 

Pulignano, G., 

Minardi, G., 

Apostoli, A., 

Guerrieri, L., 

Rotoloni, M., ... 

& Chiantera, A. 

(2007). 

Italien 

Two-year 

outcome of a 

prospective, 

controlled study 

of a disease 

management 

programme for 

elderly patients 

with heart failure 

Syfte att undersöka 

om en god 

utskrivningsplanering 

i kombination med 

långvarig uppföljning 

kan ge äldre 

hjärtsviktspatienter en 

bättre vård. 

En randomiserad öppen studie 

där två sjukhus jämförde vanlig 

hjärtsviktsvård med ett 

sjukdoms hanterings program. 

De som ingick i 

specialprogrammet behandlades 

enligt ESC guidelines med: 

Utskrivningsplanering, 

återkommande utbildning, 

behandlings optimering, 

förbättrad kontakt med 

sjukvården, tidigt 

uppmärksammande på 

försämring av symtom och 

flexibet diuretika regim. De 

som fick sedvanlig vård följdes 

upp av sin husläkare eller 

cardiolog och all utvärdering 

och behandlingsförändring 

skrevs i journalen. Telefon 

uppföljning varje halvår. Alla 

patienter följdes under två år.  

N= 173 

(11) 

Gruppen som erhöll god 

utskrivningsplanering och en 

långsiktig uppföljning hade en 

minskning med 36% gällande död 

och inläggning på sjukhus. Antalet 

dagar då dessa patienter vårdades på 

sjukhus minskade  

Också i jämförelse med de som 

erhöll sedvanlig vård. Patienterna 

som erhöll mer undervisning och 

uppföljning hade också en 

signifikant högre funktions status 

och rapporterade förbättringar i 

upplevde livskvalitet. 

RCT 

    I 



 

 

 

Enç, N., Yiğit, Z., 

& Altıok, M. G. 

(2010). 

Turkiet 

Effects of 

education on 

self-care 

behaviour and 

quality of life in 

patients with 

chronic heart 

failure. 

Syftet med studien 

var att bestämma 

effekterna av 

utbildning kring 

egenvård och 

livskvalitet hos 

patienter med 

hjärtsvikt 

Studien använde en 

experimentell design som 

metod där patientgruppen 

användes som sin egen 

kontrollgrupp.  

n=44 

(9) 

Vid utvärdering av livskvalitet och 

dess delkomponenter innan 

utbildningen, var delkomponenterna 

med de lägsta poängen emotionell 

reaktion, sömnkvalitet & energi och 

slutligen social isolering. 

Egenvårdsaktivitet som var 

mestadels uppfyllda innan 

utbildningen var medicinanvändning 

följt av överstämmelse med 

kostregler. De minst uppfyllda 

egenvårdsaktiviteterna var 

viktökning och vätskeintag följt av 

attityd till arbete och vila. Vid 

utvärdering av effekten utav 

utbildning som gjordes efter tre och 

åtta månader fanns betydliga 

beteendeförändringar med respekt 

för överstämmelse av kostregler, 

viktökning och vätskeintag samt 

arbete och vila jämfört med innan 

utbildning. Man fann dock inga 

skillnader i medicinsk användning. 

 

P 

I 

Granger, B. B., 

Ekman, I., 

Hernandez, A. F., 

Sawyer, T., 

Bowers, M. T., 

DeWald, T. A., ... 

& Bosworth, H. 

B. (2015) 

USA  

Results of the 

Chronic Heart 

Failure 

Intervention to 

Improve 

MEdication 

Adherence study: 

A randomized 

intervention in 

high-risk patients 

Syftet var att mäta 

om patienter med 

symtomatisk 

hjärtsvikt och dålig 

följsamhet till att ta 

sina mediciner kunde 

förbättra sin 

följsamhet till 

medicinering med 

hjälp av 

Med en prospektiv 

randomiserad kontrollerad 

studie kontrollerades den 

föreslagna hypotesen. Patienter 

med hjärtsvikt fick genomgå en 

validerad screening med hjälp 

av Morisky Medication 

Adherence Scale för att bedöma 

risken för dålig följsamhet till 

medicinering. Där efter 

n=86 

(0) 

 

De patienter som varit med i 

Interventionsgruppen var fyra 

gånger mer benägna till att vara 

följsamma till att ta mediciner i 

jämförelse med de som var i 

kontrollgruppen. De i 

interventionsgruppen rapporterade 

också en högre nödvändighet och 

mindre oro gällande sin 

medicinering. Frekvensen på 

RCT 

    I 



 

 

utskrivningsutbildnin

g och uppföljning i 

12 månader i 

jämförelse med en 

kontrollgrupp 

slumpades de som fyllde 

studiens kriterier in till en 

kontroll och en interventions 

grupp. Efter att patienter i 

interventionsgruppen fått delta i 

djupgående intervjuer gällande 

sin uppfattning till 

medicinering, dess 

nödvändighet, tro och 

förväntningar på medicinerings 

regim. Genom att använda 

resultatet kunde en individuell 

plan göras för varje patient och 

de kunde coachas innan 

hemgång gällande 

medicinering, att själva 

upptäcka förvärring av symtom 

och agera. 

De fick även skriftlig 

information. De i 

kontrollgruppen fick sedvanlig 

behandling med den 

hjärtsviktsutbildning som ges 

till alla enligt riktlinjer. 

upplevda symtom var lika i 

grupperna över tid. 

Interventionsgruppen som ombetts 

att använda planen vid förvärring av 

symtom hade gott resultat med 75% 

korrekt respons till sina symtom. 

Hart, P. L., Spiva, 

L., & Kimble, L. 

P.  

(2011) 

USA 

 

Nurses’ 

knowledge of 

heart failure 

education 

principles 

survey: a 

psychometric 

study. 

Syftet var att mäta 

sjuksköterskors 

kunskaper om 

Utbildnings 

principerna för 

hjärtsvikts egenvård 

En psykometrisk studie med en 

två fas experimentellt 

utförande. Sjuksköterskor med 

varierande kompetens om 

hjärtsvikt och med varierad 

arbetslivs erfarenhet 

rekryterades inom 

akutsjukvården i delar av 

sydöstra USA. 

Sjuksköterskorna fick fylla i ett 

frågeformulär som de efter 

inlämning ombads att göra om 

n=122 

(48) 

Sjuksköterskorna hade kunskap om 

flera områden så som diet, salt och 

vätskerestriktion, viktuppgång, 

orkeslöshet, intolerans vid träning 

med mera. Men vid kriterie 30% 

eller lägre visade det sig att 

okunskapen var störst gällande 

skillnaden mellan vikt och torrvikt, 

lågt blodtryck hos en asymtomatisk 

patient och att hantera övergående 

yrsel. Det är därför viktigt att 

identifiera sjuksköterskors 

P 

II 



 

 

efter två veckor. kunskapsluckor för att 

säkerställa korrekt undervisning till 

dessa patienter. 

Howie-Esquivel, 

J., & Dracup, K. 

(2012) 

USA  

Communication 

with hospitalized 

heart failure 

patients. 

Syftet var att 

identifiera om 

hjärtsviktspatienter 

inlagda på sjukhus 

har behov av att 

kommunicera om hur 

de skall hantera sin 

sjukdom, prognos och 

behandlings 

restriktioner. Samt att 

identifiera samband 

mellan kliniska 

variabler och livs 

kvalitet.  

Prospektiv kohortstudie. 

Deltagarna som vårdades för 

hjärtsvikt på en kardiolog 

avdelning fick 24-48 timmar 

innan utskrivning fylla i ett 

frågeformulär med 23 frågor 

om livskvalitet. Deltagarna fick 

sedan delta i en semi 

strukturerad intervju. Intervjun 

handlade om 

hjärtsviktsinformation, prognos, 

önskan om  

återupplivning. 

n=47 

(0) 

Av de patienter som deltog i studien 

ville 62 % ha mer information om 

egenvårdsåtgärder. Patienter som 

önskade mer kommunikation om sin 

prognos var fyra ger mer benägna att 

bli återinlagda på sjukhus. De 

patienter som önskade mer 

information om hjärtsvikt hade 4, 

4,4 gånger så stor sannolikhet att ha 

en bättre  

NYHA klass (1-3). 

K 

II 

Kommuri, N. V., 

Johnson, M. L., & 

Koelling, T. M. 

(2012).  

USA. 

Relationship 

between 

improvements in 

heart failure 

patient disease 

specific 

knowledge and 

clinical events as 

part of a 

randomized 

controlled trial. 

Syftet var att 

undersöka om ett 

enskilt 

utbildningstillfälle 

med en sjuksköterska 

kan ge förbättrade 

kunskaper till 

patienter med 

hjärtsvikt. 

Patienterna delades in i en 

kontrollgrupp som fick 

standardiserad utskrivning och 

interventionsgruppen fick ett 

individuellt en timmes 

utbildningstillfälle av en 

sjuksköterska samt 

standardiserad utskrivning. 

Båda grupperna fick svara på ett 

frågeformulär före 

utskrivningen. Uppföljning 

skedde 30, 90 och 180 dagar 

efter utskrivning från sjukhuset. 

n=265 

  

(38) 

De patienter som fick utbildning vid 

utskrivning var två gånger så bra 

resultat på enkäten om hjärtsvikt 

som besvarades vid 3 månader 

uppföljningen än de som fick en 

standardiserad utskrivning. Studien 

visar på att hjärtsviktskunskap är 

starkt associerad med följsamhet till 

hjärtsvikts egenvårdsåtgärder. 

Däremot kunde ingen förbättring ses 

gällande diet och saltintag hos 

någon av grupperna. 

RCT 

    I 

Koelling, T. M., 

Johnson, M. L., 

Cody, R. J., & 

Aaronson, K. D. 

(2005)   

Discharge 

Education 

Improves 

Clinical 

Outcomes in 

Syftet var att 

undersöka om 

specifik 

hjärtsviktsutbildning 

innan utskrivning 

Patienterna delades in i två 

olika grupper. Kontrollgruppen 

fick standardiserad 

utskrivningsinformation 

(mediciner, doser, instruktioner 

n=223 

(0) 

 

 

Återinläggningar och dödsfall 

visade sig vara lägre i 

interventionsgruppen efter 180 

dagar. Det visade signifikanta 

skillnader i att sluta röka, minska 

RCT 

   I 



 

 

USA Patients with 

Chronic Heart 

Failure 

förbättrar kliniska 

resultat hos patienter 

med hjärtsvikt. 

angående medicinering, 

interaktioner samt biverkningar, 

diet, daglig vikt, vanliga 

symtom, information om 

pneumokock/influensa vaccin, 

motion samt tid för 

uppföljning).    

Interventionsgruppen fick 

standardiserad 

utskrivningsinformation + 

målinriktad 

hjärtsviktsutbildning (60 

minuters lång specifik 

undervisning om hjärtsvikt av 

sjuksköterska före utskrivning 

från sjukhuset). Kontroller 

gjordes via telefon vid 30, 90 

och 180 dagar efter utskrivning 

salt intag och av vikt kontroller vid 

30 dagars uppföljning samt ett 

förbättrat resultat i 

egenvårdspoängen. Enkätresultatet 

visade likvärdigt resultat från start, 

efter 30 dagar hade 

interventionsgruppen ett bättre 

resultat, men efter 180 dagar hade 

poängen återgått till lika mellan 

grupperna. 

Köberich, S., 

Lohrmann, C., 

Mittag, O., & 

Dassen, T. 

(2015).  

Tyskland 

Effects of a 

hospital‐based 

education 

programme on 

self‐care 

behaviour, care 

dependency and 

quality of life in 

patients with 

heart failure–a 

randomised 

controlled trial. 

Syftet var att 

undersöka om ett 

enskilt 

utbildningstillfälle 

med sjuksköterska 

före utskrivning från 

sjukhus kan påverka 

livskvalitet, 

vårdberoende  och 

egenvård för 

hjärtsviktspatienter. 

Studien hade en kontrollgrupp 

och en interventionsgrupp. 

Kontrollgruppen fick 

standardiserad utskrivning från 

sjukhuset. Interventionsgruppen 

fick en timmes standardiserad 

utbildning med olika aspekter 

på hjärtsvikt och egenvård. De 

fick sedan uppföljning under tre 

månader i form av 

telefonsamtal där man ställde 

standardiserade frågor gällande 

bland annat symtom 

monitorering, vätskerestriktion 

och tecken på försämring. De 

fick också en dagbok att skriva 

vikt, blodtryck och ödem samt 

om det fanns tecken på 

n=128 

(18) 

Följsamheten gällande egenvård 

steg i båda grupperna, men 

interventionsgruppen hade ett 

betydligt högre resultat att väga sig. 

Så studien visar att denna metod kan 

förbättra egenvården gällande 

symtommonitorering. I studien 

ombads patienterna att söka hjälp 

vid viktuppgång men någon 

förbättring gällande att söka hjälp 

kunde inte ses. Någon förbättring i 

livskvalitén kunde inte heller ses, att 

ett utbildningstillfälle har effekt på 

livskvalitén eller vårdberoende 

kunde inte visas i denna studie. 
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försämring. Kontrollgruppen 

följdes upp enligt vanlig 

standard. 

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  

Syftet med 

undersökningen var 

att se vilka råd 

patienter med 

hjärtsvikt kommer 

ihåg samt efterlever 

nittio dagar efter 

utskrivning. 

En kvantitativ 

multicenterstudie. Där 24 länder 

deltog och totalt ingick 115 

sjukhus i studien. Vårdpersonal 

utförde intervjuer med förvalda 

svar. En kvantitativ analys 

utfördes sedan på 

intervjusvaren.  

 

n=3261  

(0)  

Patienter som fick traditionell 

undervisning vid  

ett tillfälle i samband med 

utskrivning från sjukhus, hade efter 

tre månader glömt mer än hälften av 

den informationen/undervisning de 

fått. En tredjedel av patienterna 

visade sig i studien inte vara 

följsamma till de råd och den 

behandling som de fått. 

K 

I 

McNaughton, C. 

D., Cawthon, C., 

Kripalani, S., Liu, 

D., Storrow, A. 

B., & Roumie, C. 

L. (2015) 

USA  

Health Literacy 

and Mortality: A 

Cohort Study of 

Patients 

Hospitalized for 

Acute Heart 

Failure. 

Syftet var att som en 

del av en 

hälsolitteratur 

screening studie 

kontrollera om 

hypotesen att 

hjärtsviktspatienter 

med dålig förståelse 

för hälsoinformation 

löper en större risk 

för att återinläggas 

eller söka 

akutmottagning eller 

att avlida inom en 90 

Vid inskrivningstillfället som 

generellt var inom de första 24 

timmarna från inläggning 

användes ett dokument för att 

dokumentera hälsokunskapen 

hos patienten. Frågorna har 

implementerats och var kända 

hos personalen innan studiens 

början. Information om 

frågorna som ställdes vid 

inläggning, återinläggningar på 

sjukhus, akutmottagnings besök 

och dödsfall hämtades från 

sjukhusets databaser. 

n=1379 

(0) 

 

 Denna studie visar att dålig 

förståelse för att läsa och förstå den 

muntliga och skriftliga information 

som ges i sjukvården till 

hjärtsviktspatienter kan ge en ökad 

risk för att bli återinlagd på sjukhus. 

Man såg även att det var vanligt 

med besök på akutmottagningen. De 

patienterna med ett lågt resultat på 

frågor kring sin hälsoförståelse löpte 

också en ökad risk för att drabbas av 

dödsfall. 

CCT 

    I 



 

 

dagars period. 

Regalbuto, R., 

Maurer, M. S., 

Chapel, D., 

Mendez, J., & 

Shaffer, J. A. 

(2014).  

USA 

Joint commission 

requirements for 

discharge 

instructions in 

patients with 

heart failure: is 

understanding 

important for 

preventing 

readmissions? 

Syftet var att 

undersöka om 

förståelsen för 

undervisning som ges 

vid utskrivning från 

sjukhus efter att man 

vårdats för hjärtsvikt 

kan minska 

återinläggningar inom 

en 30 dagarsperiod. 

En prospektiv kohort studie där  

patienter inlagda för 

dekompenserad hjärtsvikt fick 

svara på en enkät gällande 

förståelsen av sina 

utskrivningsinstruktioner. De 

fick besvara frågorna direkt 

efter att de haft det 

standardiserade 

utskrivningssamtalet. Fråge 

materialet fanns både på 

spanska och engelska och de 

som behövde hade tolk under 

båda samtalen. 

n=181 

(36) 

Patienter med multietnisk bakgrund 

deltog, först kunde slutsatsen dras 

att de som hade full förståelse för 

sin utskrivningsinstruktion var 

mindre sannolika att bli återinlagda 

på sjukhus inom en 30 dagars period 

än de som hade en sämre förståelse. 

Men detta var inte längre signifikant 

efter kontroll av utbildningsnivå och 

engelska som första språk. Att ha en 

högre utbildning än grundskola och 

att tala språket obehindrat ger större 

förståelse för den information som 

ges vid utskrivning. 

P 

I 

Tsai, P. K., Wang, 

R. H., Lee, C. S., 

Tsai, L. M., & 

Chen, H. M. 

(2014). Taiwan 

 

Determinants of 

self‐care 

decision‐making 

inhospitalised 

patients with 

heart failure. 

Syftet med denna 

studie var att utforska 

faktorer som påverkar 

egenvårdsbeslut för 

hjärtsviktpstienter 

som vårdas på 

sjukhus. 

En enkät studie där ett icke 

sannolikhets urval användes där 

patienter med hjärtsvikt 

intervjuades då de låg inne på 

hjärtavdelningen 

n=71 

(0) 

Man fann att patienterna hade dåliga 

kunskaper om varför de skulle 

utföra sin egenvård. Att bostaden 

påverkade egenvården då trappor 

var ett hinder för att ta sig ut. 

Kunskapen om hur de skulle hantera 

törst, vikt och orsak till hjärtsvikt 

visar sig vara de lägsta. 

K 

I 

Wang, S., Lin, L., 

Lee, C., & Wu, S. 

(2011). Taiwan 

Effectiveness of 

a self-care 

program in 

improving 

symtom distress 

ang qualituy of 

life in congestive 

heart failure 

patients: a 

perliminary stud. 

Syftet med denna 

studie var att avgöra 

om patienter med 

hjärtsvikt som 

behandlades under 

HFSC programmet 

hade färre symtom, 

bättre funktionell 

status, förbättrad 

livskvalitet, minskad 

återinläggning och 

akutvård jämförd 

Man använde sig av quasi-

experimentell design med en 

kontrollgrupp som fick vanligt 

vård och interventionsgrupp 

som fick vård enligt HFSC 

programmet utöver vanlig vård. 

n= 31 

(4) 

Resultatet visade att patienterna som 

fått en hälsoutbildning om egenvård 

vid hjärtsvikt hade en reducerad 

upplevelse av symptom. Skillnaden i 

det uppmätta värdet av upplevelse 

av symptom före och efter 

behandling var signifikant för 

interventionsgruppen men inte i 

kontrollgruppen.  

När det gäller funktionell aktivitet, 

ökade sträckan av aktivitet för 

intervention gruppen efter 

RCT 
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med kontrollgrupp. behandling, medan sträckan 

minskade efter behandling för 

kontrollgruppen. Vidare visade 

resultatet att deltagarna i 

undervisningsprogrammet 

uppvisade en förbättrad livskvalitet 

samt en lägre grad av återinläggning 

och uppsökande av akutvård än 

kontrollgruppen, men skillnaden var 

däremot ej signifikant.   

 
Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 


