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Sammanfattning 

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som är förknippat med hög dödlighet. Tillståndet 

medför ett frekvent behov av sjukvård och utgör en stor del av den svenska hälso- och 

sjukvården. Hjärtsviktsvården har även påverkan på ett samhällsekonomiskt plan, då 

en betydande del av den svenska sjukvårdsbudgeten går till denna vård. Personer med 

hjärtsvikt lever under oförutsägbara förhållanden och kan behöva genomgå stora 

livsstilsförändringar. Tillståndet är både fysiskt samt psykiskt påfrestande och 

påverkar såväl patienter som deras närstående. Syftet var att genom en allmän 

litteraturstudie belysa sjuksköterskors omvårdnad av patienter med hjärtsvikt. 

Litteraturstudiens resultat grundades på 10 vetenskapliga artiklar som framkommit 

genom en systematisk litteratursökning. I resultatartiklarna kunde tre kategorier av 

omvårdnad identifieras: sjuksköterskors stödjande funktion, sjuksköterskors 

utbildande funktion samt sjuksköterskors instrumentella funktion. Den stödjande 

funktionen innebär att omvårdnaden personcentreras samt att sjuksköterskor 

samarbetar med och agerar som psykosocialt stöd för patienter. Den utbildande 

funktionen innefattar att sjuksköterskor informerar samt utbildar patienter om 

hjärtsvikt, dess inverkan på patienters liv samt egenvård. Informationen och 

utbildningen syftar till att öka patienters medvetenhet samt göra dem kapabla att 

hantera tillståndet. Den instrumentella funktionen innebär att sjuksköterskor utifrån 



mätvärden och bedömningar kan utvärdera patienters symtom och tecken på hjärtsvikt 

samt medicinska och omvårdnadsmässiga behov. 
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Abstract 

Heart failure is a serious condition associated with high mortality. The condition 

entails a frequent need for medical care and constitutes a major part of the Swedish 

health care system. Heart failure care also has an impact on a socioeconomic level, as 

a significant part of the Swedish health care budget is dedicated to this care. People 

with heart failure live under unpredictable conditions and may need to undergo major 

lifestyle changes. The condition is both physically and psychologically stressful and 

affects both the patients and their relatives. The purpose of the general literature study 

was to illustrate nurses’ care of patients with heart failure. The results of this literature 

study are based on 10 scientific articles, which were found through a systematic 

literature search. Three categories of nursing care were identified in these articles: the 

nurses’ supporting function, the nurses’ educational function, and the nurses’ 

instrumental function. The supportive function includes a person-centred nursing 

approach, and also that nurses cooperate with and act as a psychosocial support for 

patients. Within the educational function, nurses inform and educate patients about 

heart failure, its impact on patients’ lives, and self-care. This information and 

education aim to increase patient awareness and enable them to manage their 

condition. The instrumental function is comprised of nurses’ evaluation of patients’ 

symptoms and signs of heart failure, as well as the evaluation of medical and nursing 

needs based on measurements and assessments.  
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Inledning 

Under de senaste 30 åren har dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskat. Trots 

minskningen är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2018). I världen lever cirka två procent med diagnosen hjärtsvikt. 

Tack vare modern behandling har prognosen förbättrats under senare år (Karason, 

2017; Socialstyrelsen, 2015). Tillståndet räknas dock fortfarande som allvarligt och 

har hög dödlighet (Zarrinkoub et al., 2013). Femårsmortaliteten för personer med 

hjärtsvikt uppskattas till 50 procent. I Sverige lever cirka 200 000 personer med 

diagnosen (Karason, 2017). Hjärtsvikt drabbar främst personer över 60 år (Zarrinkoub 

et al., 2013) och idag har 10 procent av de över 80 år diagnosen (Socialstyrelsen, 

2015).   

Symtom och tecken på hjärtsvikt kan vara diffusa. Även om en person söker vård i ett 

tidigt skede av sjukdomsförloppet kan det vara svårt att diagnostisera hjärtsvikt. 

Svårigheterna beror till stor del på att många av de symtom som hjärtsvikt orsakar 

inte är specifika för tillståndet (McMurray et al., 2012). Vanligt förekommande 

symtom är trötthet, andfåddhet och vätskeretention. På sikt har hjärtsvikt påverkan på 

andra organ och vävnader, så som lungor, lever, njurar, hjärna och skelettmuskulatur 

(Karason, 2017). Detta kan i sin tur leda till konsekvenser i form av nedsatt 

livskvalitet. Tillståndet medför i de flesta fall ett behov av mer frekvent sjukhusvård 

(Socialstyrelsen, 2015). Vård relaterad till hjärtsvikt utgör en stor del av den svenska 

hälso- och sjukvården. Hjärtsviktsvården har även påverkan på ett 

samhällsekonomiskt plan, då en betydande del av den svenska sjukvårdsbudgeten går 

till denna vård (Dahlström, 2010). En tidig diagnostisering och behandling samt 

optimal omvårdnad kan leda till förbättrad prognos och förhöjd livskvalitet. Ett viktigt 

steg mot en förbättring av hjärtsviktsvården är att sammanföra kompetens från olika 

professioner och instanser inom sjukvården, då detta underlättar tillämpning av ett 

helhetsperspektiv gällande personer med hjärtsvikt (Karason, 2017).  

Bakgrund 

Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är ett kliniskt tillstånd som innebär att hjärtat inte orkar tillfredsställa 

kroppens vävnader med tillräcklig mängd blod (Karason, 2017). Hypertoni och 

hjärtinfarkt ses som de främsta orsakerna till hjärtsvikt. Oavsett orsak är hjärtsvikt ett 

allvarligt tillstånd med hög dödlighet (Läkemedelsverket, 2017). Personer med 

hjärtsvikt kan ha en mängd olika besvär, så som andningsproblem, orkeslöshet och 

vätskeretention (Karason, 2017).   

Klassificeringssystemet New York Heart Association (NYHA) kan användas för att 

bedöma hur svår hjärtsvikt en person har (McMurray et al., 2012). NYHA består av 

fyra grader. Grad I innebär att hjärtsvikten är symtomfri och personen kan utföra 

normal fysisk aktivitet. Om den fysiska aktiviteten är något begränsad och orsakar 
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andnöd, utmattning eller hjärtklappning klassificeras hjärtsvikten som grad II. Vid 

grad III är personens förmåga till fysisk aktivitet markant begränsad och som i grad II 

kan obehag så som andnöd, utmattning och hjärtklappning uppstå vid rörelse. Om 

personen inte kan utföra någon form av fysisk aktivitet utan att känna obehag samt 

om symtom uppkommer redan i vila ses hjärtsvikten som grad IV (McMurray et al., 

2012).  

De objektiva bedömningar som utförs för att diagnostisera hjärtsvikt fastställer 

huruvida hjärtats pumpförmåga är nedsatt. Hjärtats pumpförmåga kan fastställas 

genom ekokardiografi, vilket innebär ultraljud av hjärtat. Övriga bedömningar kan 

göras utifrån blodprovsresultat, elektrokardiografi (EKG) samt hjärt- och lungröntgen. 

Vid hjärtsvikt är det även av vikt att identifiera bakomliggande orsaker, övrig organ- 

och vävnadspåverkan samt personens funktionsförmåga för att kunna nå en optimal 

behandling (Karason, 2017). Målet med behandlingen vid hjärtsvikt är att lindra 

symtom, optimera hjärtfunktion, förbättra livskvalitet, minska behov av sjukhusvård 

samt förlänga liv. Behandlingen omfattas av farmakologiska, icke-farmakologiska, 

kirurgiska, mekaniska och elektriska alternativ. Behandlingen kan vara komplicerad 

och kräver i regel samordning från ett multidisciplinärt team (Karason, 2017). 

Livet med hjärtsvikt 

Att diagnostiseras med hjärtsvikt kan vara chockerande och leda till känslor av ilska 

och panik (Walthall, Jenkinsson & Boulton, 2016). Symtom så som andnöd, 

bröstsmärtor, trötthet, vätskeretention, aptitlöshet och nedsatt fysisk förmåga gör att 

livet kan kännas begränsat (Chuen Wei Seah, Tan Kiat, Chew Huang Gan & Wang, 

2016). Hjärtsvikt innebär dock inte bara påverkan i form av fysiska besvär. Personer 

som lever med hjärtsvikt kan uppleva att deras självbild är förändrad och att de inte 

längre kan utföra sådant som tidigare varit en självklarhet. En förändrad självbild kan 

upplevas betungande, både fysiskt och psykiskt (Chuen Wei Seah et al., 2016; 

Leeming, Murray & Kendall, 2014; Walthall et al., 2016). Förutom att behöva sakta 

ner sin livsstil och anpassa sig till hjärtsvikten, kan tillståndet också kräva 

förändringar så som kostomläggning, rökstopp, minskat alkoholintag och anpassning 

av fysisk aktivitet (Chuen Wei Seah et al., 2016).   

Hjärtsvikt är ett oförutsägbart tillstånd som gör det svårt att planera för framtiden 

(Leeming et al., 2014). Många av de med hjärtsvikt lever med en oro och känsla av 

hopplöshet. Hjärtsvikt kan dessutom innebära begränsningar av det sociala livet. Att 

inte längre kunna prestera på samma vis som tidigare gör att många känner skuld och 

ser sig själva som en börda för sin omgivning. Dessa begränsningar och känslor kan 

vara svåra att hantera för såväl personer med hjärtsvikt som deras närstående 

(Leeming et al., 2014). Ett frekvent behov av sjukvård kan dessutom leda till att 

personer med hjärtsvikt upplever att de är en börda för sjukvården (Ryan & Farrelly, 

2009).  
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Det sociala stödet har stor inverkan på hälsan hos personer med hjärtsvikt. Det har 

visat sig att stöd från närstående kan leda till ökad livskvalitet samt minskad risk för 

ångest och depression. Stöd från närstående kan även bidra till förbättrad egenvård, 

det vill säga en ökad förmåga att kunna hantera sitt tillstånd (Strömberg, 2013). De 

som är närstående till personer med hjärtsvikt kan känna oro och rädsla relaterat till 

tillståndet samt inför att inte kunna hantera oförutsägbara och svåra händelser. Det 

kan dessutom finnas en oro för framtiden samt inför risken att förlora sin anhörig 

(Petruzzo et al., 2017). Hjärtsvikt kan innebära livsstilsförändringar även för den 

närstående, vilket kan upplevas fysiskt och psykiskt begränsande (Pattenden, Roberts 

& Lewin, 2007). De närstående intar ofta rollen som vårdgivare för sin anhörig, en 

roll som kan upplevas svår och tung. De närstående kan känna osäkerhet inför hur 

tillståndet ska hanteras, då det kan vara svårt att förstå och bedöma den anhörigas 

behov. Det kan kännas särskilt svårt om ytterligare sjukdomstillstånd förekommer hos 

personen med hjärtsvikt. I rollen som vårdgivare kan de närstående uppleva ensamhet 

och brist på socialt stöd. Det kan även finnas fördelar med att vårda sin anhörig 

eftersom det kan leda till att banden mellan personen med hjärtsvikt och den 

närstående stärks. Den stärkta relationen kan underlätta i situationer som upplevs 

svåra (Petruzzo et al., 2017). 

Omvårdnad 

En av sjuksköterskors sex kärnkompetenser är evidensbaserad vård. Evidensbaserad 

vård kan beskrivas som både ett förhållningssätt och som en process. Genom sitt 

förhållningssätt strävar sjuksköterskor efter att tillämpa bästa tillgängliga omvårdnad. 

Processen innebär att sjuksköterskor kritiskt granskar samt använder sig av befintlig 

forskningslitteratur i sitt arbete. Sjuksköterskor ansvarar över att bästa tillgängliga 

vetenskapliga kunskap förenas med den enskilda individen och dennes livssituation 

(Willman, 2013). En god omvårdnad är personcentrerad och genomsyras av ett 

holistiskt synsätt där personens bästa sätts i fokus samt att onödigt lidande förhindras 

(Andersson, Willman, Sjöström-Strand & Borglin, 2015). En persons mottaglighet för 

information kan öka om informationen anpassas efter personens förmåga samt om 

personens önskemål och behov respekteras av sjukvårdspersonal (Eldh, Ehnfors & 

Ekman, 2005). Enligt Andersson, Sjöström-Strand, Willman och Borglin (2015) är en 

av sjuksköterskors uppgifter att observera och utvärdera vitala parametrar, men det är 

av lika stor vikt att lyssna på en persons beskrivning av sin livssituation och hur 

personen upplever sin sjukdom. Genom att utgå från en persons subjektiva 

beskrivning kan dennes möjligheter att hantera sjukdomen främjas. På samma vis kan 

risken för framtida komplikationer minskas (Andersson, Sjöström-Strand et al., 

2015).  

En situationsspecifik teori för egenvårdsprocessen vid hjärtsvikt 

Riegel och Vaughan Dicksons (2008) egenvårdsmodell fokuserar specifikt på 

hjärtsvikt, till skillnad från exempelvis Orems mer allmänna och övergripande teori 

gällande egenvård (Orem, 2001). Riegel och Vaughan Dickson (2008) beskriver 



 

 4 

egenvård vid hjärtsvikt som en beslutsprocess där personen med hjärtsvikt aktivt gör 

val angående sin egenvård. I sitt beslutsfattande påverkas personen av sin kunskap, 

sina värderingar samt tidigare erfarenheter. Beslutsprocessen påverkas även av det 

problem som ska bemötas, omständigheter i omgivande miljö samt personens 

förmåga att anpassa sig till sitt tillstånd. Riegel och Vaughan Dicksons (2008) 

egenvårdsmodell består av två huvuddelar: upprätthållande av egenvård samt 

hantering av egenvårdsbeteende. Upprätthållande av egenvård innefattar viljan att 

utföra egenvård samt följsamhet till behandling. Hantering av egenvårdsbeteende 

belyser upptäckt och bedömning av symtom samt implementering och utvärdering av 

behandlingsåtgärder. Upptäckt och bedömning av symtom innebär att personen lär sig 

att känna igen tecken och symtom på hjärtsvikt i ett tidigt stadie, för att snabbt kunna 

utvärdera och behandla dessa. Personens implementering av behandlingsåtgärder kan 

göras instinktivt som svar på symtom och tecken, men de kan även vara planerade i 

förebyggande syfte. Personens egen utvärdering av behandlingsåtgärder ger ökad 

kunskap om, samt erfarenhet av vilka metoder som är framgångsrika i fortsatt 

behandling av tillståndet (Riegel & Vaughan Dickson, 2008). 

Problemformulering 

Personer med hjärtsvikt har ett stort omvårdnadsbehov och är ofta återkommande 

inom sjukvården. Tillståndets komplexitet ställer krav på sjuksköterskors kunskap och 

kompetens. Som omvårdnadsansvariga har sjuksköterskor stor betydelse för hur 

personer med hjärtsvikt hanterar sitt tillstånd. En god omvårdnad kan leda till bättre 

prognos och ökad livskvalitet. Ett steg mot att kunna avgöra vad som utgör god 

omvårdnad vid hjärtsvikt är att belysa vilken omvårdnad sjuksköterskor ger personer 

med hjärtsvikt. 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors omvårdnad av patienter med hjärtsvikt.  

Metod 

Design  

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med en induktiv ansats. En 

databassökning utfördes systematiskt för att sammanställa det aktuella kunskapsläget 

inom området (Forsberg & Wengström, 2015).  

Datainsamling 

Inledningsvis inhämtades information om de tillgängliga databaserna. De databaser 

som bedömdes vara lämpliga för litteraturstudien var CINAHL, PsycINFO och 

PubMed. De valda databaserna täcker forskningsområdet omvårdnad. För att få en 

övergripande bild över det område som skulle studeras gjordes en inledande 

informationssökning i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed (Forsberg & 
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Wengström, 2015). Utifrån valt syfte utforskades relevanta sökord och 

sökordskombinationer. Den inledande informationssökningen resulterade i sökord 

som användes i den egentliga informationssökningen (Östlundh, 2017). Sökorden var 

hjärtsvikt, omvårdnad, sjuksköterskor, sjuksköterskeledd omvårdnad och 

sjuksköterskeledda omvårdnadsåtgärder. I databaserna användes de engelska termerna 

för sökorden, vilka var heart failure, nursing, nursing care, nurses, nurse led care och 

nurse led interventions. Sökningen specificerades genom att använda ämnesord, vilket 

innebär att sökorden är preciserade och kan bidra till ett förfinat sökresultat 

(Östlundh, 2017). I CINAHL benämns ämnesord som Cinahl Headings, de sökord 

som användes som Cinahl Headings var heart failure, nurses och nursing care. I 

PsycINFO benämns ämnesord som thesaurus eller MAINSUBJECT.EXACT, de 

sökord som användes som MAINSUBJECT.EXACT var nurses och nursing. Heart 

failure fanns inte som ämnesord utan söktes istället som Major subject. I PubMed 

benämns ämnesord som MESH. De sökord som användes som MESH var heart 

failure, nurses och nursing. Resterande sökord söktes som fritext då de inte fanns som 

ämnesord. Se tabell 1, bilaga A. I samtliga sökningar användes de booleska 

operatorerna AND och OR. AND sammanbinder två sökord, vilket avgränsar 

sökningen. OR används för att inte utesluta sökord, vilket leder till en bredare sökning 

(Östlundh, 2017). För att få fler böjningsformer av ett ord användes trunkering, vilket 

innebär att lägga till en asterisk (*) i ordets slut (Forsberg & Wengström, 2015). 

Trunkering användes till ordet intervention*. Sökningarna presenteras i tabell 2, 

bilaga B. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Genom att fastställa inklusions- och exklusionskriterier för studien säkerställdes det 

att litteratursökningarna som gjordes var av relevans för valt syfte (Forsberg & 

Wengström, 2015). Inklusionskriterier för litteraturstudien var att de vetenskapliga 

artiklarna skulle vara publicerade åren 2009-2018, belysa sjuksköterskors omvårdnad 

vid hjärtsvikt, vara skrivna på engelska, godkända av etisk kommitté samt vara peer 

reviewed. Exklusionskriterier för litteraturstudien var artiklar som beskrev 

sjuksköterskans omvårdnad av barn med hjärtsvikt samt artiklar som handlade om fler 

sjukdomar än hjärtsvikt, om ej tydlig uppdelning av dessa var gjord i artikelns 

resultatdel. 

CINAHL  

Sökning i CINAHL gjordes, sökorden som kombinerades var (MH “Heart failure”) 

AND (MH "Nurses") OR (MH "Nursing care") OR ("Nurse led care") OR ("Nurse led 

intervention*"). Sökningen resulterade i 59 sökträffar, varav 30 abstrakt lästes då de 

bedömdes vara rimliga i relation till litteraturstudien. Tretton artiklar svarade på valt 

ämne och lästes i sin helhet. Tre artiklar ansågs vara relevanta till valt syfte och 

inkluderades därför i resultatet. Resultatartiklarna har kvalitetsgranskats enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa studier och ansågs hålla 

god vetenskaplig kvalitet. 
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PsycINFO 

Sökning i PsycINFO gjordes, de sökord som kombinerades var 

(MAINSUBJECT.EXACT("Nursing") OR MAINSUBJECT.EXACT("Nurses") OR 

"nurse led care" OR "nurse led intervention*") AND mjsub("heart failure"). 

Sökningen resulterade i 37 sökträffar, varav 27 abstrakt lästes då de bedömdes vara 

rimliga i relation till litteraturstudien. Sexton artiklar svarade på valt ämne och lästes i 

sin helhet. Tre artiklar ansågs vara relevanta till valt syfte och inkluderades därför i 

resultatet. Resultatartiklarna har kvalitetsgranskats enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvalitativa studier och ansågs hålla god vetenskaplig kvalitet. 

PubMed 

Sökning i PubMed gjordes, de sökord som kombinerades var ("Heart Failure"[Mesh]) 

AND ("Nursing"[Mesh] OR "Nurses"[Mesh] OR "nurse led care" OR "nurse led 

intervention*"). Sökningen resulterade i 268 sökträffar, varav 73 abstrakt lästes då de 

bedömdes vara rimliga i relation till litteraturstudien. Tjugofyra artiklar svarade på 

valt ämne och lästes i sin helhet. Sju artiklar ansågs vara relevanta till valt syfte, fyra 

av dessa inkluderades i resultatet eftersom tre av de sju artiklarna var dubbletter, en 

från CINAHL och två från PsycINFO. Resultatartiklarna har kvalitetsgranskats enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa respektive kvalitativa 

studier och ansågs hålla god vetenskaplig kvalitet. 

Databearbetning 

Databearbetningen inleddes med att en artikelöversikt för respektive resultatartikel 

gjordes. Artikelöversikterna återfinns i tabell 3, bilaga C. Genom att det gjordes en 

artikelöversikt på respektive resultatartikel skapades ytterligare tydlighet kring 

artikelns syfte, metod och resultat, vilket gav djupare förståelse för artikelns innehåll. 

Artiklarnas innehåll analyserades genom en innehållsanalys i enlighet med Forsberg 

och Wengströms (2015) beskrivning av hur data på så vis kan analyseras på ett 

systematiskt sätt. En innehållsanalys görs genom att materialet först delas upp i 

mindre delar som sedan skapar en ny helhet genom att materialet bearbetas, kodas och 

kategoriseras (Forsberg & Wengström, 2015). Resultatartiklarna lästes enskilt 

upprepade gånger för att skapa förståelse för innehållet. Utifrån litteraturstudiens syfte 

identifierades meningsbärande enheter i artiklarnas resultat, det vill säga centrala 

delar i texterna som motsvarade litteraturstudiens syfte. Skillnader och likheter 

diskuterades för att belysa och tydliggöra innehållet samt för att nå konsensus. De 

meningsbärande enheterna försågs med en kod och liknande koder sammanfördes till 

kategorier. Tre kategorier framträdde under databearbetningen: sjuksköterskors 

stödjande funktion, sjuksköterskors utbildande funktion samt sjuksköterskors 

instrumentella funktion. 
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Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) bör all vetenskaplig forskning bygga på god 

etik, där forskaren värnar om deltagarna och alltid väger nyttan mot riskerna med 

forskningen. Kjellström (2017) beskriver att en av de lagar som styr forskningsetiken 

i Sverige idag är lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460). Lagen syftar till att värna om individen och dess grundläggande värde. År 

1964 utarbetade World Medical Association den första versionen av 

Helsingforsdeklarationen, vilken består av internationella riktlinjer med fokus på 

medicinsk klinisk forskning samt hur denna kan kombineras med vård. Riktlinjerna 

hålls aktuella genom kontinuerlig uppdatering (Kjellström, 2017). Den senaste 

versionen utkom år 2013 och behandlar bland annat att all forskning ska värna om en 

persons integritet och att all personlig information ska behandlas konfidentiellt, samt 

att allt deltagande ska vara frivilligt. Vidare lyfter Helsingforsdeklarationen att de 

som deltar i en forskningsstudie ska få adekvat information kring studien på ett sätt 

som kan förstås, vilket också ska säkerställas innan påbörjad studie. Enligt 

Helsingforsdeklarationen har deltagare, oavsett anledning, alltid rätt att avbryta sin 

medverkan i forskningsstudier utan någon form av vedergällning (World Medical 

Association [WMA], 2018). Ett inklusionskriterium för litteraturstudien var att 

resultatartiklarna skulle vara godkända av etisk kommitté. I åtta av resultatartiklarna 

framgick det att de har fått godkännande av en etisk kommitté och tre av dessa har 

gjorts i enlighet med Helsingforsdeklarationen. I de två resterande artiklarna 

bedömdes deltagarna ha visat samtycke då datainsamlingen skedde genom frivilliga 

enkätundersökningar. Under litteraturstudiens gång eftersträvades ett neutralt 

förhållningssätt, vilket innebar att inte förvanska artiklars innehåll för att passa 

litteraturstudiens syfte.  

Resultat 

Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskors omvårdnad av patienter med 

hjärtsvikt. I litteraturstudiens resultat framkom tre kategorier: sjuksköterskors 

stödjande funktion, sjuksköterskors utbildande funktion samt sjuksköterskors 

instrumentella funktion. Den stödjande funktionen innebar att omvårdnaden 

personcentrerades samt att sjuksköterskor samarbetade med och agerade som 

psykosocialt stöd för patienter. Den utbildande funktionen innefattade att 

sjuksköterskor informerade och utbildade patienter om hjärtsvikt, dess inverkan på 

patienters liv samt egenvård. Den instrumentella funktionen innebar att sjuksköterskor 

utifrån olika mätvärden och bedömningar kunde utvärdera patienters symtom och 

tecken på hjärtsvikt samt medicinska och omvårdnadsmässiga behov.  

Sjuksköterskors stödjande funktion 

I omvårdnaden hade sjuksköterskor en stödjande funktion som innebar att visa empati 

och lyssna på patienter, samt att fånga upp icke-verbal kommunikation (Näsström, 

Mårtensson, Idvall & Strömberg, 2017). Den stödjande funktionen innefattade 
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dessutom att ha en dialog med patienter och skapa en relation där ett samarbete kunde 

uppstå. Samarbetet innebar att patienter kände sig mer delaktiga i omvårdnaden. 

Sjuksköterskor resonerade tillsammans med patienter kring symtom samt hur dessa 

upplevdes och påverkade vardagen. Genom att sjuksköterskor tog del av patienters 

bedömning av sitt eget hälsotillstånd kunde de utvärdera given omvårdnad samt 

identifiera eventuella behov (Hjelmfors et al., 2015; Näsström et al., 2017; Sanders, 

Harrison & Checkland, 2010). Sanders et al. (2010) beskriver att sjuksköterskor 

kunde uppleva samarbetet som ett givande och tagande, då de i vissa fall behövde 

bortse från riktlinjer och istället ta hänsyn till patientens förmåga att anpassa sig till 

sitt tillstånd. Sjuksköterskor samarbetade med andra professioner genom att vara del 

av ett multidisciplinärt team. Genom samarbetet i det multidisciplinära teamet kunde 

sjuksköterskor främja samordning av patienters vård (Dowding, Spilsbury, 

Thompson, Brownlow & Pattenden, 2009; Glogowska et al., 2015; Mårtensson et al., 

2009).  

Sjuksköterskor lade vikt vid områden som var av betydelse för patienten för att göra 

omvårdnaden mer personlig (Glogowska et al., 2015). Omvårdnaden anpassades efter 

den enskilde patientens situation och kunskapsnivå och blev på så vis mer 

personcentrerad (Glogowska et al., 2015; Näsström et al., 2017; Sanders et al., 2010). 

Genom att patienter erbjöds ett nära stöd kunde sjuksköterskor förtydliga att de 

ansvarar för hela patienten, inte bara patientens hjärtsvikt, vilket gjorde omvårdnaden 

mer personlig (Sanders, et al 2010). Som en stödjande åtgärd kunde information kring 

svårare ämnen så som prognos och vård vid livets slut göras mer personlig genom att 

anpassa den efter patientens situation (Hjelmfors et al., 2015). En ytterligare åtgärd 

för att göra omvårdnaden mer personcentrerad var att ta del av patienters 

hemförhållanden genom att besöka dem i sina hem (Hoekstra, Lesman-Leegte, van 

der Wal, Luttik & Jaarsma, 2010).  

Sjuksköterskor kunde vara ett psykosocialt stöd för patienter med hjärtsvikt (Gilmour, 

Strong, Chan, Hanna & Huntington, 2014; Hjelmfors et al., 2015). En del av stödet 

bestod av att inge hopp och fokusera på patienters möjligheter (Hjelmfors et al., 

2015), men även att i omvårdnaden behandla ämnen av mer existentiell och religiös 

natur (Gilmour et al., 2014). Som en stödjande åtgärd kunde sjuksköterskor göra 

patienters närstående delaktiga genom att utbilda och informera dem om hjärtsvikt 

(Gilmour et al., 2014; Glogowska et al., 2015). Sjuksköterskor kunde erbjuda stöd 

genom att vara tillgängliga för konsultation via telefon (Albert et al., 2015; Hoekstra 

et al., 2010; Mårtensson et al., 2009; Prasun et al., 2012; Sanders, et al 2010). Via 

telefon kunde sjuksköterskor bemöta patienters frågor angående hjärtsvikt samt 

stämma av förändringar i deras tillstånd (Albert et al., 2015; Prasun et al., 2012; 

Sanders et al., 2010). Telefonkonsultation användes även vid uppföljning efter 

sjukhusvistelse samt vid utbildning och information angående hjärtsvikt (Mårtensson 

et al., 2009).   



 

 9 

Sjuksköterskors utbildande funktion 

En omfattande del av sjuksköterskors omvårdnadsarbete var att utbilda och informera 

patienter om hjärtsvikt och tillhörande symtom (Albert et al., 2015; Dowding et al., 

2009; Gilmour et al., 2014; Glogowska et al., 2015; Hjelmfors et al., 2015; Hoekstra 

et al., 2010; Näsström et al., 2017; Prasun et al., 2012). Utbildningen kunde innehålla 

information om patofysiologi (Prasun et al., 2012), andra sjukdomars påverkan på 

hjärtsvikt (Glogowska et al., 2015; Hjelmfors et al., 2015) samt egenvård (Albert et 

al., 2015; Dowding et al., 2009; Gilmour et al., 2014; Hjelmfors et al. 2015; Näsström 

et al., 2017: Prasun et al., 2012; Sanders et al., 2010). Patienter gavs även information 

angående prognos (Albert et al., 2015; Dowding et al., 2009; Gilmour et al., 2014) 

och faktorer som kunde förvärra tillståndet (Gilmour et al., 2014; Hjelmfors et al., 

2015) samt etiologi och ärftlighet (Hjelmfors et al., 2015).  

När sjuksköterskor gav utbildning och information om läkemedel och behandling var 

evidens en faktor (Dowding et al., 2009). Sjuksköterskor gav information angående 

syfte och förväntad effekt av läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt (Albert et al., 2015; 

Dowding et al., 2009; Gilmour et al., 2014; Näsström et al., 2017; Prasun et al., 2012; 

Sanders et al., 2010), eventuella biverkningar (Albert et al., 2015; Dowding et al., 

2009; Prasun et al., 2012) samt hur patienter skulle hantera dessa (Prasun et al., 2012). 

Informationen kunde även innehålla vikten av följsamhet till behandling (Hjelmfors et 

al., 2015) och vad som kunde ske vid utebliven behandling (Albert et al., 2015; 

Dowding et al., 2009; Hjelmfors et al., 2015; Prasun et al., 2012) samt 

försiktighetsåtgärder som skulle vidtas vid användande av hjärtläkemedel (Prasun et 

al., 2012). Sjuksköterskor diskuterade läkemedels för- och nackdelar tillsammans med 

patienter (Dowding et al., 2009) samt olika behandlingsmöjligheter (Glogowska et al., 

2015; Hoekstra et al., 2010). Sjuksköterskor informerade patienter om läkemedel i 

förhållande till symtom, till exempel diuretikas påverkan på ödem (Näsström et al., 

2017), men även hur patienter i vissa fall självständigt kunde justera sin diuretika 

(Prasun et al., 2012). I sjuksköterskors omvårdnad ingick det också att hålla patienter 

uppdaterade angående behandling, provsvar och ändringar i läkemedelsordinationer 

samt informera och förbereda patienter inför kommande behandlingar (Näsström et 

al., 2017). 

Sjuksköterskor belyste vikten av att utbilda patienter i att hantera sitt tillstånd 

(Glogowska et al., 2015; Hjelmfors et al., 2015). Sjuksköterskor kunde anpassa hur 

information kring egenvård förmedlades till patienter och deras närstående. 

Informationen kunde ges muntligt, både som enskilt samtal och gruppsamtal 

(Mårtensson et al., 2009). Informationen kunde även ges skriftligt, vara videobaserad 

(Albert et al., 2015; Mårtensson et al., 2009) eller datorbaserad (Mårtensson et al., 

2009). Dessutom kunde informationen anpassas efter etnicitet och kultur (Gilmour et 

al., 2014). Patienter fick utbildning kring hur de kunde upptäcka och bedöma symtom 

relaterade till hjärtsvikt (Albert et al., 2015; Sanders et al., 2010; Prasun et al., 2012), 

så som andningspåverkan, hosta, yrsel (Prasun et al., 2012) och vätskeretention 
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(Albert et al., 2015). Sjuksköterskor gav patienter rekommendationer och råd 

angående livsstilsförändringar (Albert et al., 2015; Dowding et al., 2009; Gilmour et 

al., 2014; Prasun et al., 2012; Sanders et al., 2010), så som kost (Gilmour et al., 2014; 

Hjelmfors et al., 2015; Sanders et al., 2010), alkoholintag (Prasun et al., 2012) och 

sexuell aktivitet (Albert et al., 2015; Hjelmfors et al., 2015).  

Fysisk aktivitet var ett utbildningsområde som sjuksköterskor lyfte i omvårdnaden 

(Albert et al., 2015; Gilmour et al., 2014; Hjelmfors et al., 2015; Näsström et al., 

2017). Patienter tog del av varför de skulle utöva fysisk aktivitet samt vad som kunde 

göras när utmattning uppkom under fysisk aktivitet. Sjuksköterskor bedömde 

patienters förmåga att utöva fysisk aktivitet samt hur patienter kunde öka sin 

aktivitetsnivå (Prasun et al., 2012). Sjuksköterskor gav råd kring vilka aktiviteter som 

rekommenderades men även vilka som skulle undvikas (Albert et al., 2015). 

Bedömning av patienters aktivitetsnivå (Dowding et al., 2009; Prasun et al., 2012) 

samt uppföljning av denna ingick i sjuksköterskors omvårdnad (Näsström et al., 

2017). Sjuksköterskor kunde introducera gruppträning ledd av fysioterapeut för 

patienter som ett sätt att främja fysisk aktivitet (Sanders et al., 2010) I omvårdnaden 

av patienter ingick det att utbilda dem kring saltets påverkan på hjärtsvikt och varför 

saltintag skulle reduceras. Patienter fick råd om vilka saltsubstitut som kunde 

användas samt hur de kunde använda innehållsförteckningar för att identifiera 

mängden salt i livsmedel (Albert et al., 2015; Prasun et al., 2012). De gavs också 

information om hur patienter kunde reducera sitt saltintag (Albert et al., 2015; Prasun 

et al., 2012; Sanders et al., 2010) samt om rekommenderat dagligt intag (Albert et al., 

2015). Sjuksköterskor informerade även patienter om vätskerestriktion och varför 

intag av vätska skulle begränsas (Albert et al., 2015; Näsström et al., 2017; Prasun et 

al., 2012). Informationen bestod bland annat av vad som räknas som vätska samt hur 

patienter kunde beräkna och kontrollera vätskeintag (Albert et al., 2015). Patienter 

gavs information om varför daglig vikt är en väsentlig faktor vid hjärtsvikt samt om 

hur de kunde kontrollera och registrera sin vikt (Albert et al., 2015; Prasun et al., 

2012). Patienter uppmanades att vid förändring av sin vikt rapportera detta till 

sjuksköterskor eller läkare (Albert et al., 2015). Som en del av omvårdnaden följde 

sjuksköterskor upp patienters följsamhet till vätskerestriktion samt bedömning av vikt 

(Näsström et al., 2017).  

Sjuksköterskors instrumentella funktion 

Sjuksköterskor övervakade och utvärderade kontinuerligt patienters tecken och 

symtom (Näsström et al., 2017; Prasun et al., 2012) samt den vård som tillhandahållits 

(Näsström et al., 2017). Checklistor kunde användas av sjuksköterskor för att inte 

missa tecken och symtom relaterade till hjärtsvikt (Dowding et al., 

2009). Sjuksköterskor använde olika mätvärden och observationer för att bedöma och 

utvärdera patienters tillstånd och hälsostatus, däribland blodtryck (Dowding et al., 

2009; Näsström et al., 2017; Prasun et al., 2012). Andra mätvärden som bedömdes 

och utvärderades var saturation (Näsström et al., 2017), andningsfrekvens och 
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blodprover (Dowding et al., 2009; Näsström et al., 2017). Vidare undersökte 

sjuksköterskor hjärtfrekvens och vikt (Dowding et al., 2009; Prasun et al., 2012) samt 

längd och body mass index (BMI) (Prasun et al., 2012). Sjuksköterskor undersökte 

om patienter hade dyspné och auskulterade deras bröstkorgar (Dowding et al., 2009) 

samt lungor (Dowding et al., 2009; Prasun et al., 2012). De undersökte även 

uppkomst av ödem (Dowding et al., 2009; Näsström et al., 2017). En 

sammanställning av ovanstående mätvärden och observationer presenteras i tabell 4.  

Patienter tillfrågades om upplevd trötthet, fatigue, yrsel och aptit (Dowding et al., 

2009) samt drog- och alkoholvanor (Prasun et al., 2012). I omvårdnaden fick 

sjuksköterskor förhålla sig till patienters eventuella komorbiditeter (Dowding et al., 

2009; Glogowska et al., 2015), så som kronisk obstruktiv lungsjukdom, diabetes, 

njursvikt och lågt blodtryck, då dessa kunde påverka hjärtsviktsbehandlingen 

(Glogowska et al., 2015).  

Sjuksköterskor övervakade och utvärderade effekter av de läkemedel som patienter 

tog för att behandla hjärtsvikten (Glogowska et al., 2015; Näsström et al., 2017). 

Enligt Näsström et al. (2017) kunde sjuksköterskor på så vis bedöma patienters 

hälsostatus och behov, såväl medicinska som omvårdnadsmässiga. Sjuksköterskor 

kontrollerade även hur pass följsamma patienter var till sin läkemedelsbehandling 

(Dowding et al., 2009; Sanders et al., 2010). I sjuksköterskors omvårdnad ingick 

administrering av ordinerade läkemedel. Till exempel gavs intravenös diuretika vid 

akut försämring av hjärtsviktssymtom (Näsström et al., 2017). En del av 

omvårdnaden innebar att sjuksköterskor dosjusterade läkemedel (Dowding et al., 

Tabell 4. Sammanställning av mätvärden och observationer som förekom i kategorin 

sjuksköterskors instrumentella funktion.  

 

Mätvärden & 

observationer  
Dowding et al., 2009 Näsström et al., 2017 Prasun et al., 2012 

Blodtryck  X X X 

Saturation   X  

Andningsfrekvens  X X  

Blodprov  X X  

Hjärtfrekvens  X  X 

Vikt  X  X 

Längd    X 

Body mass index (BMI)    X 

Uppkomst av dyspné  X   

Auskultation, bröstkorg  X   

Auskultation, lungor  X  X 

Uppkomst av ödem  X X  
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2009; Glogowska et al., 2015; Mårtensson et al., 2009; Näsström et al., 2017), 

förnyade recept (Näsström et al., 2017) och i vissa fall förskrev läkemedel 

(Glogowska et al., 2015). I sjuksköterskors beslutsfattande angående dosjusteringar 

av läkemedel ingick det att ta hänsyn till patienters njurfunktion samt att förutse 

möjliga biverkningar, så som yrsel (Dowding et al., 2009). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen utgick från databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed som alla 

är relevanta för det valda ämnet (Forsberg och Wengström, 2015). Att söka i flera 

olika databaser som fokuserar på omvårdnadsforskning ökar trovärdigheten 

(Henricson, 2017). Inledningsvis genomfördes inledande sökningar med flera olika 

sökord och sökordskombinationer i samtliga databaser. Sökningarna gjordes för att 

skapa en övergripande bild och ta del av tidigare publicerad forskning inom ämnet. 

Sökningarna resulterade i ökad kunskap inför de egentliga sökningarna som 

genomfördes på ett systematiskt sätt i samtliga databaser. I litteraturstudien användes 

ämnesord och trunkering, vilket är en styrka eftersom artiklarnas huvudfokus fångas 

samt att fler böjningsformer av ord inkluderas i sökningen. I samtliga sökningar 

användes de booleska operatorerna AND och OR. Genom att använda booleska 

operatorer ökar sannolikheten att relevanta resultatartiklar framkommer (Östlundh, 

2017). En svaghet kan ha varit att möjliga synonymer till sökorden missats samt att 

det vid översättning av resultatartiklar kan ha uppkommit feltolkningar då författarna 

till litteraturstudien inte har engelska som modersmål (Henricson, 2017). 

Inklusions- och exklusionskriterier användes för att säkerställa att 

litteratursökningarna som gjordes var av relevans för valt syfte. Artiklar publicerade 

mellan 2009–2018 valdes som inklusionskriterium vilket kan ses som en styrka då 

forskningen som inkluderats ses som aktuell (Forsberg och Wengström, 2015). Ett 

annat inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara peer reviewed, vilket 

kontrollerades manuellt vid granskning av artiklarna. Henricson (2017) beskriver att 

en studie bestående av artiklar som är peer reviewed stärker studiens trovärdighet, 

eftersom en artikels vetenskapliga nivå säkerställs när den är peer reviewed. Östlundh 

(2017) skriver att vetenskapligt material främst publiceras på engelska. I sökningarna 

valdes inte engelska som limit innan det fastställts att artiklar skrivna på svenska, 

norska samt danska inte fanns bland sökträffarna. Dessa språk behärskas av 

författarna till litteraturstudien. 

Resultatartiklarna granskades kritiskt både individuellt och gemensamt, vilket stärker 

litteraturstudiens tillförlitlighet (Henricson, 2017). Kvalitetsgranskningen gjordes 

enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003) för studier med kvantitativ 

respektive kvalitativ metod. Av de artiklar som inkluderades i litteraturstudiens 

resultat bedömdes samtliga vara av grad I eller II. Dock är tolkningen av 
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bedömningsmallen subjektiv, därmed kan artiklarna ha en annan vetenskaplig kvalitet 

än den som framkom under granskningarna. Det kan ses som en styrka att 

resultatartiklarna belystes ur olika synvinklar då de var av både kvantitativ och 

kvalitativ metod (Forsberg och Wengström, 2015). Genom att insamlad data har 

bearbetats individuellt och gemensamt under litteraturstudiens gång stärks studiens 

trovärdighet. Litteraturstudiens innehåll har ett flertal gånger granskats av en 

handledningsgrupp bestående av lärare och studenter, vilket ökar studiens pålitlighet 

(Henricson, 2017). Vidare hävdar Mårtensson och Fridlund (2017) att detta arbetssätt 

även stärker studiens bekräftelsebarhet.   

Forskningen som presenteras i resultatartiklarna genomfördes i Nederländerna, Nya 

Zeeland, Sverige, Storbritannien och USA. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) 

kan litteraturstudiens överförbarhet påverkas negativt då sjukvårdssystem och 

sjuksköterskans profession kan se olika ut världen över. Den geografiska spridningen 

kan samtidigt ses som en styrka då den kan ge en mer varierad bild av omvårdnad vid 

hjärtsvikt (Mårtensson och Fridlund, 2017).  

I åtta av resultatartiklarna framgick det att de fått ett godkännande av en etisk 

kommitté. I de två resterande artiklarna bedömdes deltagarna ha visat samtycke då 

datainsamlingen skett genom frivilliga enkätundersökningar. 

Helsingforsdeklarationen belyser vikten av att deltagande i forskningsstudier ska vara 

frivilligt (World Medical Association [WMA], 2018). I en av studierna fick 

deltagarna ersättning för sin medverkan, vilket kan ses som en svaghet (Kjellström, 

2017). Artikeln inkluderades i litteraturstudiens resultat då den var godkänd av en 

etisk kommitté samt ansågs vara relevant för denna litteraturstudie. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade sig i: sjuksköterskors stödjande funktion, sjuksköterskors utbildande 

funktion och sjuksköterskors instrumentella funktion. Den stödjande funktionen 

innebär att omvårdnaden personcentreras samt att sjuksköterskor samarbetar med och 

agerar som psykosocialt stöd för patienter. Den utbildande funktionen innefattar att 

sjuksköterskor informerar patienter om tillståndet, dess inverkan på patienters liv samt 

egenvård. Den instrumentella funktionen innebär att sjuksköterskor utifrån olika 

mätvärden och bedömningar kan utvärdera patienters symtom och tecken på hjärtsvikt 

samt medicinska och omvårdnadsmässiga behov.  

I kategorin sjuksköterskors stödjande funktion framgick det att sjuksköterskor strävar 

efter att göra omvårdnaden personcentrerad. Omvårdnaden anpassas efter patienters 

livssituation och kunskapsnivå (Glogowska et al., 2015; Hjelmfors et al., 2015; 

Hoekstra et al., 2010; Näsström et al., 2017; Sanders et al., 2010). Andersson, 

Willman et al. (2015) betonar att en god omvårdnad präglas av ett personcentrerat 

synsätt där hela människan sätts i fokus. Vidare beskriver Andersson, Sjöström-

Strand et al. (2015) att personens möjligheter att hantera sin sjukdom kan främjas 
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samt att risken för framtida komplikationer kan minskas genom att omvårdnaden 

utgår från personens subjektiva beskrivning av tillståndet. I litteraturstudiens resultat 

framkom det att sjuksköterskor tar del av patienters egna bedömningar av symtom för 

att kunna utvärdera given omvårdnad samt eventuella behov. Sjuksköterskor strävar 

efter att skapa relationer till patienter där ett samarbete kan uppstå. Samarbetet 

innebär att patienter känner sig mer delaktiga i omvårdnaden (Hjelmfors et al., 2015; 

Näsström et al., 2017; Sanders et al, 2010). Eldh et al. (2005) belyser vikten av att 

respektera en persons önskemål och behov samt anpassa den information som ska ges 

efter personens förmåga. Sanders et al. (2010) beskriver hur sjuksköterskor kan 

uppleva samarbetet som ett givande och tagande, där de i vissa fall behöver bortse 

från riktlinjer och istället ta hänsyn till patienters förmåga att anpassa sig till sitt 

tillstånd. Riegel och Vaughan Dickson (2008) belyser dock att patientens vilja att 

följa behandling är avgörande för upprätthållandet av egenvård, vilket gör att 

patientens vilja även har en väsentlig inverkan på samarbetet. I litteraturstudiens 

resultat framkom det att sjuksköterskor kan främja samordningen av patienters vård 

genom att vara en del av ett multidisciplinärt team (Dowding et al., 2009; Glogowska 

et al., 2015; Mårtensson et al., 2009). Enligt Brennan (2018) är sjuksköterskors roll i 

det multidisciplinära teamet en viktig del i samordning av patienters vård. Vidare 

belyser Brennan (2018) att sjuksköterskor möjliggör att ett personcentrat synsätt 

tillämpas i det multidisciplinära teamet. Litteraturstudiens resultat visar att 

sjuksköterskors främsta ansvar är hela patienten och inte bara dess hjärtsvikt 

(Sanders, et al 2010), vilket kan kopplas till International Council of Nurses (ICN) 

etiska kod för sjuksköterskor. Enligt ICN:s etiska kod ska sjuksköterskor främja och 

respektera den enskilda personens värderingar, traditioner samt religion (International 

Council of Nurses, 2012). Sjuksköterskor kan vara ett psykosocialt stöd för patienter 

där de bland annat fokuserar på patienters möjligheter samt inger hopp (Gilmour et 

al., 2014; Hjelmfors et al., 2015). Welstand, Carson och Rutherford (2009) belyser att 

patienter värdesätter att ha en tillitsfull relation med sjuksköterskor. Vidare lyfter 

Fivecoat, Sayers och Riegel (2018) att ett socialt stöd har stor inverkan på patienters 

förmåga att hantera sin egenvård. I litteraturstudiens resultat framkom det att 

sjuksköterskor gör närstående till patienter med hjärtsvikt delaktiga i omvårdnaden, 

bland annat genom att utbilda och informera dem om hjärtsvikt (Gilmour et al., 2014; 

Glogowska et al., 2015). Strömberg (2013) menar att det är viktigt att sjuksköterskor 

känner till att situationen för närstående till patienter med hjärtsvikt är tyngande. 

Vidare hävdar Strömberg (2013) att den tyngande situationen kan förbättras genom att 

de närstående får utbildning om hjärtsvikt. Fivecoat et al. (2018) betonar att 

närståendes deltagande i patienters omvårdnad har en positiv effekt på patienters 

följsamhet till samt förmåga att utföra egenvård.  

Tidigare forskning visar att patienter med hjärtsvikt saknar kunskap angående sitt 

tillstånd. Utbildning är av stor vikt vid hjärtsvikt för att patienter ska kunna anpassa 

sig till sitt tillstånd samt för att de ska kunna utföra egenvård (Strömberg, 2005). I 

kategorin sjuksköterskors utbildande funktion framkom det att en stor del av 
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sjuksköterskors omvårdnadsarbete vid hjärtsvikt består av att utbilda och informera 

patienter. Utbildningen och informationen fokuserar främst på egenvård och syftar till 

att göra patienter medvetna om hjärtsviktens inverkan på deras liv och kapabla till att 

hantera tillståndet. De områden som berörs är symtommonitorering, hantering av 

läkemedel samt livsstilsförändringar (Albert et al., 2015; Dowding et al., 2009; 

Gilmour et al., 2014; Glogowska et al., 2015; Hjelmfors et al., 2015; Hoekstra et al., 

2010; Näsström et al., 2017; Prasun et al., 2012). Den situationsspecifika teorin för 

egenvårdprocessen vid hjärtsvikt definierar egenvård som en beslutsprocess som 

innefattar två delar, upprätthållande av egenvård samt hantering av egenvård. 

Egenvårdsbeteendet påverkas av individens kunskap och självförtroende angående att 

hantera tillståndet (Riegel & Vaughan Dickson, 2008), vilket kan kopplas till den 

utbildning och information som föreliggande litteraturstudie visar att sjuksköterskor 

ger till patienter med hjärtsvikt. Riegel och Vaughan Dickson (2008) menar att 

hantering av egenvårdsbeteende bland annat består av att upptäcka och bedöma 

symtom. I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskor lägger stor vikt 

vid att utbilda patienter i att hantera sitt tillstånd (Glogowska et al., 2015; Hjelmfors 

et al., 2015) bland annat genom att på egen hand upptäcka och bedöma symtom 

relaterade till hjärtsvikt (Albert et al., 2015; Prasun et al., 2012; Sanders et al., 2010). 

En studie utförd av Albert (2016) visar att tidig upptäckt av symtom och behandling 

av dessa i tidigt skede kan förebygga samt minska behov av sjukvård.   

Enligt Andersson, Sjöström-Strand et al. (2015) är en av sjuksköterskors uppgifter att 

observera och utvärdera en persons vitala parametrar, vilket också framkom i 

kategorin sjuksköterskors instrumentella funktion. Vitala parametrar används för att 

bedöma och utvärdera patienters hälsostatus. Dessutom utvärderar sjuksköterskor 

patienters subjektiva beskrivningar av symtom och tecken som en del av 

bedömningen (Dowding et al., 2009; Näsström et al., 2017; Prasun et al., 

2012). Andersson, Sjöström-Strand et al. (2015) stärker detta genom att belysa att det 

är av lika stor vikt att lyssna på en persons beskrivning av sin livssituation och hur 

personen upplever sin sjukdom som att utvärdera vitala parametrar. Litteraturstudiens 

resultat visar att sjuksköterskors omvårdnad vid hjärtsvikt inkluderar att utvärdera 

patienters läkemedelsbehandling samt att göra dosjusteringar (Dowding et al., 2009; 

Glogowska et al., 2015; Mårtensson et al., 2009; Näsström et al., 2017). Craswell, 

Dwyer, Rossi, Armstrong och Akbar (2017) hävdar att sjuksköterskors dosjustering 

av läkemedel har visat sig vara ett kostnadseffektivt alternativ. Vidare visar en studie 

gjord av Driscoll, Krum, Tonkin och Wolfe (2011) att patienter som fick sina 

läkemedel justerade av sjuksköterskor i större utsträckning fick optimal dosering. Det 

resulterade även i färre sjukhusinläggningar samt minskad risk för dödsfall (Driscoll 

et al., 2011). Sammantaget kan sjuksköterskors dosjustering av läkemedel ses som en 

vinst såväl för patienter med hjärtsvikt som för samhällsekonomin.  
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Konklusion och implikationer 

I omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt hade sjuksköterskor en stödjande funktion, 

en utbildande funktion samt en instrumentell funktion. Sjuksköterskors stöd för 

patienter med hjärtsvikt innefattade att göra patienter mer delaktiga i omvårdnaden 

genom att skapa relationer för att på så vis främja samarbeten mellan patienter och 

sjuksköterskor. Sjuksköterskor hade ett personcentrerat synsätt, där omvårdnaden 

anpassades efter patienters specifika situation, samt agerade som psykosocialt stöd för 

patienter. Sjuksköterskor hade en utbildande funktion där de tillhandahöll information 

om hjärtsvikt, dess inverkan på patienters liv samt egenvård. Utbildningen och 

informationen syftade till att öka patienters medvetenhet samt göra dem kapabla att 

hantera tillståndet. Den instrumentella funktionen innefattade att sjuksköterskor 

utifrån olika mätvärden och bedömningar kunde utvärdera patienters symtom och 

tecken på hjärtsvikt samt medicinska och omvårdnadsmässiga behov.  

Litteraturstudiens resultat skulle kunna bidra med ökad kunskap om omvårdnad vid 

hjärtsvikt, både för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Litteraturstudien 

belyser ej hur de olika delarna av omvårdnaden upplevs, vare sig av patienter eller 

sjuksköterskor. Vidare forskning skulle kunna fokusera på hur omvårdnaden vid 

hjärtsvikt upplevs samt huruvida det finns diskrepanser mellan patienters och 

sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnaden. Dessa aspekter är viktiga att undersöka 

för att kunna uppnå en god omvårdnad vid hjärtsvikt.  

 

 



 

 

Referenser 

Resultatartiklar märks med* 

Albert, N. M. (2016). A systematic review of transitional-care strategies to reduce 

rehospitalization in patients with heart failure. Heart & Lung, 45, 100-113. 

doi:10.1016/j.hrtlng.2015.12.001 

*Albert, N. M., Cohen, B., Liu, X., Best, C. H., Aspinwall, L. & Pratt, L. (2015). 

Hospital nurses’ comfort in and frequency of delivering heart failure self-care 

education. European Journal of Cardiovascular Nursing, 14, 431-440. 

doi:10.1177/1474515114540756 

Andersson, E. K., Willman, A., Sjöström-Strand, A. & Borglin, G. (2015). Registered 

nurses´descriptions of caring: a phenomenographic interview study. BMC 

Nursing, 14, 1-10. doi:10.1186/s12912-015-0067-9 

Andersson, E. K., Sjöström-Strand, A., Willman, A. & Borglin, G. (2015). Registered 

nurses views of caring in coronary care: a deductive and inductive content 

analysis. Journal of Clinical Nursing, 24, 3481-3493. doi:10.1111/jocn.12975 

Brennan, E. J. (2018). Chronic heart failure nursing: integrated multidisciplinary care. 

British Journal of Nursing, 27, 681-688. doi:10.12968/bjon.2018.27.12.681 

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för 

undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan 

Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 

Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola. 

Chuen Wei Seah, A., Tan Kiat, K., Chew Huang Gan, J. & Wang, W. (2016). 

Experiences of patients living with heart failure: a descriptive qualitative study. 

Journal of Transcultural Nursing, 27, 392-399. 

doi:10.1177/1043659615573840 

Craswell, A., Dwyer, T., Rossi, D., Armstrong, C. & Akbar, D. (2017). Cost-

effectiveness of nurse practitioner-led regional titration service for heart failure 

patients. The Journal for Nurse Practitioners, 14, 105-111. 

doi:10.1016/j.nurpra.2017.11.007 

Dahlström, U. (2010). Hjärtsvikt. I U. Dahlström, L. Jonasson & F. Nyström (Red.), 

Kardiovaskulär medicin (s. 233-258). Stockholm: Liber.  

*Dowding, D., Spilsbury, K., Thompson, C., Brownlow, R. & Pattenden, J. (2009). 

The decision making of heart failure specialist nurses in clinical practice. 

Journal of Clinical Nursing, 18, 1313-1324. doi:10.1111/j.1365-

2702.2008.02700.x 



 

 

Driscoll, A., Krum, H., Wolfe, R. & Tonkin, A. (2011) Nurse-led Titration of ß-

Adrenoreceptor blocking agents in chronic heart failure patients in the 

community. Journal of Cardiac Failure, 17, 224-230. 

doi:10.1016/j.cardfail.2010.10.010 

Eldh, A. C., Ehnfors, M. & Ekman, I. (2005). The meaning of patient participation for 

patient and nurses at a nurse-led clinic for chronic heart failure. European 

Journal of Cardiovascular Nursing, 5, 45-53. 

doi:10.1016/j.ejcnurse.2005.06.002 

Fivecoat, H. C., Sayers, S. L. & Riegel, B. (2018). Social support predicts self-care 

confidence in patients with heart failure. European Journal of Cardiovascular 

Nursing, 17, 598-604. doi:10.1177/1474515118762800 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3:e uppl.). 

Stockholm: Natur & Kultur. 

*Gilmour, J., Strong, A., Chan, H., Hanna, S. & Huntington, A. (2014) Primary health 

care nurses and heart failure education: a survey. Journal of Primary Health 

Care, 6, 229-237. doi:10.1071/HC14229 

*Glogowska, M., Simmonds, R., McLachlan, S., Cramer, H., Sanders, T., Johnson, 

R., … Purdy, S. (2015). Managing patient with heart failure: a qualitative study 

of multidisciplinary teams with specialist heart failure nurses. Annals of Family 

Medicine, 13, 466-471. doi:10.1370/afm.1845 

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad (2:a uppl., s. 412-420). Lund: 

Studentlitteratur.  

*Hjelmfors, L., van der Wal, M. H. L., Friedrichsen, M. J., Mårtensson, J., Strömberg, 

A. & Jaarsma, T. (2015). Patient-nurse communication about prognosis and 

end-of-life care. Journal of Palliative Medicine, 18, 865-871. 

doi:10.1089/jpm.2015.003 

*Hoekstra, T., Lesman-Leegte, I., van der Wal, M., Luttik, M L. & Jaarsma, T. 

(2010). Nurse-led interventions in heart failure care: patient and nurse 

perspectives. European Journal of Cardiovascular Nursing, 9, 226-232. 

doi:10.1016/j.ejcnurse.2010.01.006 

International Council of Nurses. (2012). The ICN Code of Ethics for Nurses. Hämtad 

från https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-

files/2012_ICN_Codeofethicsfornurses_%20eng.pdf 



 

 

Karason, K. (2017). Hjärtsvikt. I S. Lindgren, A. Engström-Laurent, K. Karason & E. 

Tiensuujanson (Red.), Medicin (2:a uppl., s. 171-211). Lund: Studentlitteratur.  

Karlsson, E. K. (2017). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (2:a uppl., s. 81-97). 

Lund: Studentlitteratur.  

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad (2:a uppl., s. 57-80). Lund: 

Studentlitteratur.  

Leeming, A., Murray, S. A. & Kendall, M. (2014) The impact of advanced heart 

failure on social, psychological and existential aspects and personhood. 

European Journal of Cardiovascular Nursing, 13, 162-167. doi: 

10.1177/1474515114520771 

Läkemedelsverket. (2017). Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt. Hämtad 

15 oktober, 2018, från 

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Behandlingsrekommendatione

rna/Behandlingsrekommendationer-A-O/Behandlingsrekommendationer---

listan/Hjartsvikt/ 

McMurray, J. J.V., Adamopoulos, S., Anker, S. D., Auricchio, A., Böhm, M., 

Dickstein, K., … Zeiher, A. (2012). ESC Guidelines for the diagnosis and 

treatment of acute and chronic heart failure 2012. European Journal of Heart 

Failure, 14, 803-869. doi:10.1093/eurjhf/hfs105 

*Mårtensson, J., Dahlström, U., Johansson, G., Lernfelt, B., Persson, H. & 

Willenheimer, R. (2009). Nurse-led heart failure follow-up in primary care in 

Sweden. European Journal of Cardiovascular Nursing, 8, 119-124. 

doi:10.1016/j.ejcnurse.2008.10.002 

Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M. 

Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad (2:a uppl., s. 421-438). Lund: Studentlitteratur. 

*Näsström, L., Mårtensson, J., Idvall, E. & Strömberg, A. (2017). Participation in 

care encounters in heart failure home-care. Clinical Nursing Research, 26, 713-

730. doi:10.1177/1054773816685744 

Orem, D. E. (2001) Nursing: concepts of practice. (6:e uppl). St. Louise, Mo: Mosby. 

Pattenden, J.F., Roberts, H. & Lewin, R.J.P. (2007). Living with heart failure: patient 

and carer perspectives. European Journal of Cardiovascular Nursing, 6, 273-

279. doi:10.1016/j.ejcnurse.2007.01.097 



 

 

Petruzzo, A., Paturzo, M., Naletto, M., Cohen, M. Z., Alvaro, R. & Vellone, E. 

(2017). The lived experience of caregivers of persons with heart failure: A 

phenomenological study. European Journal of Cardiovascular Nursing, 16, 

638-645. doi:10.1177/1474515117707666 

*Prasun, M. A., Casida, J., Howie-Esquivel, J., Pozehl, B., Fahlberg, B., Johnson, C., 

… Baas, L. (2012). Practice patterns of heart failure nurses. Heart & Lung, 41, 

218-225. doi:10.1016/j.hrtlng.2012.02.001 

Riegel, B. & Vaughan Dickson, V. (2008). A situation-specific theory of heart failure 

self-care. Journal of Cardiovascular Nursing, 23, 190-196. 

doi:10.1097/01.JCN.0000305091.35259.85 

*Sanders, T., Harrison, S. & Checkland, K. (2010). Personalizing protocol-driven 

care: the case of specialist heart failure nurses. Journal of Advanced Nursing, 

66, 1937-1945. doi:10.1111/j.1365-2648.2010.05368.x 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. Hämtad 21 september, 2018, från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-

460 

Socialstyrelsen. (2018). Statistik om dödsorsaker 2017 (1401-0216). Hämtad från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21101/2018-

10-17.pdf  

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

kunskapsunderlag – hjärtsvikt. Hämtad 20 oktober, 2018, från 

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nr-hjarta-hjartsvikt.pdf 

Strömberg, A. (2005). The crucial role of patient education in heart failure. European 

Journal of Cardiovascular Nursing, 7, 363-369. 

doi:10.1016/j.ejheart.2005.01.002 

Strömberg, A. (2013). The situation of caregivers in heart failure and their role in 

improving patient outcomes. Current Heart Failure Reports, 10, 270-275. 

doi:10.1007/s11897-013-0146-8  

Ryan, M. & Farrelly, M. (2009) Living with an unfixable heart: a qualitative study 

exploring the experience of living with advanced heart failure. European 

Journal of Cardiovascular Nursing, 8, 223-231. 

doi:10.1016/j.ejcnurse.2009.02.005 



 

 

Walthall, H., Jenkinsson, C. & Boulton, M. (2016). Living with breathlessness in 

chronic heart failure: a qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 26, 2036-

2044. doi:10.1111/jocn.13615 

Welstand, J., Carson, A., & Rutherford, P. (2009). Living with heart failure: an 

integrative review. International Journal of Nursing Studies, 46, 1374-1385. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2009.03.009 

Willman, A. (2013). Kärnkompetensen evidensbaserad omvårdnad. I J. Leksell & M. 

Lepp (Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser (1:a uppl., s. 193-217). 

Stockholm: Liber.  

World Medical Association. (2018). WMA Declaration of Helsinki – ethical 

principles for medical research involving human subjects. Hämtad från 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-

principles-for-medical-research-involving-human-subjects/ 

Zarrinkoub, R., Wettermark, B., Wändell, P., Mejhert, M., Szulkin, R., Ljunggren, G. 

& Kahan, T. (2013). The epidemiology of heart failure, based on data for 2.1 

million inhabitants in Sweden. European Journal of Heart Failure, 15, 995-

1002. doi:10.1093/eurjhf/hft064 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3:e uppl., s. 59-82). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

(MH) = Exact Subject Headings 

(mjsub) = Major Subject 

[Mesh] = Medical Subject Headings 

(*) = Trunkering 

 

Sökord CINAHL PsycINFO PubMed 

Hjärtsvikt Heart failure (MH) Heart failure (mjsub) Heart failure [Mesh] 

Sjuksköterskor Nurses (MH) 
Nurses 

(MAINSUBJECT.EXACT) 
Nurses [Mesh] 

Omvårdnad Nursing care (MH) 
Nursing 

(MAINSUBJECT.EXACT) 
Nursing [Mesh] 

Sjuksköterskeledd 

omvårdnad 

Nurse led care 

(fritext) 

Nurse led care 

(fritext) 

Nurse led care 

(fritext) 

Sjuksköterskeledd 

omvårdnadsåtgärd* 

Nurse led intervention* 

(fritext) 

Nurse led intervention* 

(fritext) 

Nurse led intervention* 

(fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

* = Dubbletter av resultatartiklar

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

181022 CINAHL 

(MH “Heart failure”) AND (MH 

"Nurses") OR (MH "Nursing 

care") OR ("Nurse led care") OR 

("Nurse led intervention*") 

Limits: 2009-2018, english 59 30 13 3 

181022 PsycINFO 

(MAINSUBJECT.EXACT("Nursi

ng") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Nurses

") OR "nurse led care" OR "nurse 

led intervention*") AND 

mjsub("heart failure") 

Limits: 2009-2018, english 37 27 16 3 

181024 PubMed 

("Heart Failure"[Mesh]) AND 

("Nursing"[Mesh] OR 

"Nurses"[Mesh] OR "nurse led 

care" OR "nurse led 

intervention*") 

Limits: 2009-2018, english 268 73 24 4 (3)* 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

  

Referens Albert, N. M., Cohen, B., Liu, X., Best, C. H., Aspinwall, L. & Pratt, L. (2015). Hospital nurses’ 

comfort in and frequency of delivering heart failure self-care education. European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 14, 431-440. doi:10.1177/147451511454075 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskors trygghet i, samt frekvens av att utbilda 

hjärtsviktspatienter inneliggande på sjukhus.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval Genom ett bekvämlighetsurval rekryterades 118 sjuksköterskor från tre olika sjukhus. 

Sjuksköterskorna skulle ha minst sex månaders erfarenhet av yrket samt arbeta med hjärtsvikt 

eller andra hjärtsjukdomar.  

Datainsamling Sjuksköterskorna besvarade enkäter som efterfrågade persondata, utbildning, antal aktiva år som 

sjuksköterska samt övergripande information om trygghet i, samt frekvens av utbildning till 

patienter med hjärtsvikt. Datainsamling fortgick tills ett minimum antal av 100 besvarade enkäter 

nåtts.  

Dataanalys Data analyserades genom att kontrollera hur de undersökta kategorierna korrelerade.  

Bortfall Inget bortfall angivet. 

Slutsats Sjuksköterskornas utbildning handlade bland annat om hjärtsvikt och dess innebörd, hur 

patienterna ska förhålla sig till deras tillstånd samt vilka tecken och symtom som är relaterade till 

hjärtsvikt. Vidare utbildades patienterna om vätske- och saltrestriktion samt fysisk aktivitet. 

Utbildningen innehöll även information om läkemedel och dess biverkningar samt varför 

viktkontroll är viktigt och när patienten bör ringa till sjukvården. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

  

Referens Dowding, D., Spilsbury, K., Thompson, C., Brownlow, R. & Pattenden, J. (2009). The decision 

making of heart failure specialist nurses in clinical practice. Journal of Clinical Nursing, 18, 1313-

1324. doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02700.x 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att utforska beslutsprocesser och beslut som fattas av sjuksköterskor som är 

specialiserade på hjärtsvikt.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 

Tematisk analys 

Urval Ett ändamålsenligt urval gjordes. Arton sjuksköterskor som var specialiserade på hjärtsvikt deltog 

i studien. Studien inkluderade både erfarna och nyutbildade sjuksköterskor. 

Datainsamling Datainsamling gjordes genom observationer där sex sjuksköterskor, vid 18 tillfällen, observerades 

i mötet med patienter. Varje tillfälle varade i 10-79 minuter. Tolv sjuksköterskor deltog i de semi-

strukturerade intervjuerna. Observationerna och intervjuerna ljudinspelades och anteckningar över 

icke-verbal kommunikation gjordes vid observationerna. Vid intervjuerna användes ämnesguide. 

Dataanalys De inspelade observationerna och intervjuerna översattes ordagrant tillsammans med anteckningar 

från observationerna. Insamlad data analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys. 

Innehållet kodades och teman skapades.  

Bortfall Inget bortfall angivet. 

Slutsats Den omvårdnad sjuksköterskorna gav innehöll dosjustering av läkemedel, kontroll av patienters 

följsamhet till läkemedel samt symtommonitorering och kontroll av vitala parametrar. 

Sjuksköterskorna gav information hjärtsvikt, läkemedel och egenvård samt råd om 

livsstilsförändringar. För att inte missa någon information användes ibland checklistor. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

  

Referens Gilmour, J., Strong, A., Chan, H., Hanna, S. & Huntington, A. (2014) Primary health care nurses 

and heart failure education: a survey. Journal of Primary Health Care, 6, 229-237. 

doi:10.1071/HC14229 

Land  

Databas 

Nya Zeeland 

PubMed 

Syfte Syftet var att identifiera primärvårdssjuksköterskor utbildande åtgärder för hjärtsviktspatienter, 

avseende åtgärdernas varaktighet, frekvens, vilka ämnen som berörs samt vilka resurser och 

strategier som används 

Metod:  

Design 

Mixad metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval Enkäterna skickades slumpmässigt ut till 961 sjuksköterskor, vars kontaktuppgifter fanns i en 

databas tillhörande The Nursing Council of New Zealand. Sexhundratrettio sjuksköterskor 

besvarade enkäten, av dessa arbetade 369 sjuksköterskor med hjärtsviktspatienter. 

Datainsamling En enkätundersökning sändes ut via e-mail, där frågorna kring hjärtsvikt var del av en större 

undersökning angående hälsoinformation på internet.  

Dataanalys Data från den kvantitativa delen analyserades med beskrivande statistisk analys.  

Innehållsanalys gjordes på data från den kvalitativa delen av studien. Materialet kodades och 

kategoriserades 

Bortfall 34 % 

Slutsats Sjuksköterskor gav patienter med hjärtsvikt övergripande utbildning om hjärtsvikt. De behandlade 

även följande utbildningsområden: läkemedel, tecken och symtom, kost, fysisk aktivitet, 

riskfaktorer och prognos. Sjuksköterskorna bemötte även psykosociala aspekter samt frågor av 

existentiell och religiös natur.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa studier.  



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

  

Referens Glogowska, M., Simmonds, R., McLachlan, S., Cramer, H., Sanders, T., Johnson, R., … Purdy, S. 

(2015). Managing patient with heart failure: a qualitative study of multidisciplinary teams with 

specialist heart failure nurses. Annals of Family Medicine, 13, 466-471. doi:10.1370/afm.1845 

Land  

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska hälso-och sjukvårdspersonals uppfattningar och upplevelser av att jobba i 

multidisciplinära team som innefattar specialistsjuksköterskor i vården av patienter med hjärtsvikt 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Etnografisk design 

Urval Tjugofyra hälso-och sjukvårdsutövare inom hjärtsjukvård från primär-, specialist- och 

kommunvård. Studien är en del av en större studie (HoldFAST). 

Datainsamling Datainsamling gjordes genom djupintervjuer på tre skilda geografiska platser. Ämnesguide 

användes för att täcka relevanta områden. Det gavs även utrymme för deltagarna att lyfta egna 

frågor.  

Dataanalys Data från intervjuerna transkriberades och jämfördes. Öppen kodning användes för att identifiera 

teman, vilket slutligen resulterade i två huvudteman. 

Bortfall Inget bortfall angivet. 

Slutsats Sjuksköterskornas omvårdnad innefattade läkemedelsbehandling, där de övervakade och 

utvärderade samt dosjusterade och förskrev läkemedel. Omvårdnaden innebar även att 

sjuksköterskorna utbildade patienter angående egenvård och behandling. De gav även information 

om andra sjukdomar och dess påverkan på hjärtsvikt. Sjuksköterskorna lade vikt vid anpassa 

information efter patienternas nivå samt att göra familjen delaktig. Sjuksköterskorna var del av ett 

multidisciplinärt team och kunde på så vis samordna patienternas vård.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier.  



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Hjelmfors, L., van der Wal, M. H. L., Friedrichsen, M. J., Mårtensson, J., Strömberg, A. & 

Jaarsma, T. (2015). Patient-nurse communication about prognosis and end-of-life care. Journal of 

Palliative Medicine, 18, 865-871. doi:10.1089/jpm.2015.003 

Land  

Databas 

Nederländerna och Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka hur ofta samt varför hjärtsviktsjuksköterskor inom öppenvården 

diskuterar prognos och vård vid livets slut, i kontexten patientutbildning. 

Metod:  

Design 

Mixad metod 

Tvärsnittsstudie, med kvalitativ innehållsanalys 

Urval Tvåhundrasjuttionio sjuksköterskor deltog i studien, av dessa var 113 sjuksköterskor från Sverige 

och 166 sjuksköterskor från Nederländerna. 

Datainsamling Sjuksköterskorna ombads fylla i ett formulär efter varje patientbesök. I formuläret efterfrågades 

information om vilken form av utbildning sjuksköterskorna givit patienterna samt vilka ämnen 

som berörts. Under patientbesöken använde sjuksköterskorna checklistor där de bockade av 

ämnen som diskuterats. Formuläret innehöll även öppna frågor angående varför vissa ämnen 

berörts samt varför vissa ämnen ej lyfts.  

Dataanalys Den kvantitativa delen analyserades med beskrivande statistisk analys. Data från Sverige och 

Nederländerna jämfördes med varandra.  

I den kvalitativa delen användes innehållsanalys. Kodning ledde till kategorier och subkategorier  

Bortfall Inget bortfall angivet. 

Slutsats Sjuksköterskorna informerade patienterna angående prognos och vård vid livets slut. 

Informationen anpassades efter den enskilde individen. Sjuksköterskorna gav patienterna 

övergripande information om hjärtsvikt. De upplyste patienterna angående prognos och vård vid 

livets slut. Utbildningen behandlade även kost, symtom, riskfaktorer samt sexuell aktivitet och 

socialt stöd. Sjuksköterskorna informerade patienterna om vikten av följsamhet till 

läkemedelsbehandling. De var även ett psykosocialt stöd för patienterna där de försökte inge hopp 

och fokusera på patienternas möjligheter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

  

Referens Hoekstra, T., Lesman-Leegte, I., van der Wal, M., Luttik, M L. & Jaarsma, T. (2010). Nurse-led 

interventions in heart failure care: patient and nurse perspectives. European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 9, 226-232. doi:10.1016/j.ejcnurse.2010.01.006 

Land  

Databas 

Nederländerna och Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva patienter och sjuksköterskors perspektiv angående den omvårdnad som 

getts i en studie där två olika patientgrupper erbjudits olika intensitet av vård. Syftet var även att 

undersöka likheter och skillnader i den vård som getts relaterat till hjärtsviktens svårighetsgrad. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie 

Tvärsnittsstudie 

Urval Femhundraelva patienter och 32 sjuksköterskor från en tidigare studie (Coordinating Study 

Evaluating Outcomes of Advising and Counselling in Heart failure, COACH study).  

Datainsamling Sjuksköterskorna och patienterna ombads att fylla i frågeformulär. Frågorna som ställdes till 

patienterna var kopplade till hur tillfredsställda de var med vården de fått. Sjuksköterskorna 

besvarade frågor angående hur nöjda de var med den vård de erbjudit. Formulären innehöll både 

öppna och slutna frågor.  

Dataanalys Den statistiska analysen gjordes genom beskrivande statistik. Svar från slutna frågor fördes in i 

tabeller och analyserades genom frekvensfördelning. Svar från öppna frågor kategoriserades för 

sig och sammanställdes. 

Bortfall Inget bortfall angivet. 

Slutsats Sjuksköterskorna utbildade och informerade patienter om hjärtsvikt och tillhörande symtom samt 

behandlingsmöjligheter. Sjuksköterskorna var tillgängliga genom att de erbjöd 

telefonkonsultation. De gjorde även omvårdnaden mer personcentrerad genom att ta del av 

patienters hemförhållanden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

  

Referens Mårtensson, J., Dahlström, U., Johansson, G., Lernfelt, B., Persson, H. & Willenheimer, R. 

(2009). Nurse-led heart failure follow-up in primary care in Sweden. European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 8, 119-124. doi:10.1016/j.ejcnurse.2008.10.002 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskeledd uppföljning av patienter med hjärtsvikt inom 

primärvården i Sverige 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval Niohundratrettionio vårdcentraler kontaktades, varav 610 besvarade enkäten 

Datainsamling Under våren 2005 sändes enkäter ut till samtliga vårdcentraler i Sverige. Enkäten innehöll både 

öppna och slutna frågor och bestod av totalt 15 frågor.  

Dataanalys Beskrivande analys gjordes för att beskriva urval och insamlad data. Resultat från de slutna 

frågorna skrevs in i tabeller för att visa frekvensfördelning och vidd i urvalet. De öppna frågorna 

analyserades och kategoriserades utifrån sitt innehåll. Jämförelser mellan de olika vårdcentralerna, 

med och utan sjuksköterskeledd uppföljning, gjordes.  

Bortfall 35 % 

Slutsats Sjuksköterskorna använde telefonkonsultation som ett sätt att och följa upp patienter efter att de 

hade varit inneliggande på sjukhus. Via telefon kunde sjuksköterskorna erbjuda utbildning och 

information kring hjärtsvikt samt dosjustera läkemedel. I övrig uppföljning av patienterna 

anpassade sjuksköterskorna hur informationen kring egenvård förmedlades till patienterna och 

deras närstående. Informationen kunde ske muntligt, skriftligt, enskilt eller i gruppsamtal samt 

genom video eller vara databaserad. Samordning av patienternas vård kunde ske genom att 

sjuksköterskor var del av ett multidisciplinärt team.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans bedömningsmall för kvantitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

  

Referens Näsström, L., Mårtensson, J., Idvall, E. & Strömberg, A. (2017). Participation in care encounters 

in heart failure home-care. Clinical Nursing Research, 26, 713-730. 

doi:10.1177/1054773816685744  

Land  

Databas 

Sverige 

PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att observera vårdande möten under hembesök hos hjärtsviktpatienter för 

att identifiera och beskriva medverkandet i vården.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Ett ändamålsenligt urval gjordes, vilket resulterade i att 17 patienter diagnostiserade med 

hjärtsvikt och 10 legitimerade sjuksköterskor deltog i studien. 

Datainsamling Nitton observationer gjordes i patienternas hem, samtliga observationer filmades och den 

genomsnittliga tiden för ett hembesök var 22 minuter. 

Dataanalys En induktiv, kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera insamlad data. Muntlig 

kommunikation från inspelningarna översattes ordagrant och kompletterades med icke-verbal 

kommunikation. Materialet analyserades systematiskt upprepade gånger för att sedan kodas och 

delas upp i teman och kategorier.  

Bortfall Inget bortfall angivet.  

Slutsats Sjuksköterskornas omvårdnad av patienter med hjärtsvikt bestod av att bedöma patienternas 

hälsostatus och behov, så väl medicinska som omvårdnadsmässiga.  Sjuksköterskorna utvärderade 

även den vård som tillhandahållits. En del av omvårdnaden innefattade läkemedelsbehandling, där 

de övervakade och utvärderade samt dosjusterade läkemedel och förnyade recept. En omfattande 

del av sjuksköterskornas omvårdnadsarbete var att utbilda och informera patienter om hjärtsvikt 

och egenvård. Sjuksköterskorna hade en stödjande funktion som innebar att visa empati och lyssna 

på patienterna. Sjuksköterskorna personcentrerade vården genom att bland annat anpassa 

omvårdnaden efter patientens situation och kunskapsnivå samt att göra patienten delaktig i vården.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

  

Referens Prasun, M. A., Casida, J., Howie-Esquivel, J., Pozehl, B., Fahlberg, B., Johnson, C., … Baas, L. 

(2012). Practice patterns of heart failure nurses. Heart & Lung, 41, 218-225. 

doi:10.1016/j.hrtlng.2012.02.001 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att beskriva sjuksköterskors omvårdnadsmönster i omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie 

Tvärsnittsstudie 

Urval Ett bekvämlighetsurval gjordes utifrån deltagare vid American Association of Heart Failure 

Nurses (AAHFN) årliga träff 2010. Av de 417 utvalda var det 128 som deltog i undersökningen 

(31 %). Inklusionskriterier för studien var att de deltagande skulle vara legitimerade 

sjuksköterskor som arbetar med vård eller utbildning för hjärtsviktspatienter 

Datainsamling Datainsamling skedde genom enkätundersökning. Enkäten bestod av 26 frågor angående 

patientutbildning och 12 frågor angående bedömningsåtgärder. Frågorna skulle besvaras utifrån 

aldrig till nästan alltid på en femskalig skala där sjuksköterskorna skulle uppskatta hur ofta de 

utför olika åtgärder.  

Dataanalys Insamlad data analyserades genom beskrivande statistik och organiserades genom 

frekvensfördelning. Signifikanstest användes för att beräkna korrelationer mellan de två 

frågekategorierna.  

Bortfall 69 % 

Slutsats Sjuksköterskornas omvårdnad bestod av utbildning och bedömning. Utbildningen innehöll bland 

annat information om hjärtsvikt, symtom, läkemedel, egenvård gällande salt- och 

vätskerestriktioner, viktkontroll samt alkoholintag. Sjuksköterskorna bedömde patienterna genom 

kontroll av vitala parametrar samt patientens subjektiva upplevelse.  

Sjuksköterskorna var tillgängliga via telefon för att bemöta patienternas frågor angående hjärtsvikt 

och stämma av om det var någon förändring i patienternas tillstånd.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Sanders, T., Harrison, S. & Checkland, K. (2010). Personalizing protocol-driven care: the case of 

specialist heart failure nurses. Journal of Advanced Nursing, 66, 1937-1945. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2010.05368.x 

Land  

Databas 

England 

PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att utforska hur sjuksköterskor specialiserade på hjärtsvikt förmedlar råd 

angående behandling till patienter, i kontexten med ökande förväntningar på vårdpersonals (i 

National Health Services) följsamhet till riktlinjer i deras dagliga arbete.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded-Theory  

Urval En kombination av en kontaktlista från ett regionalt forum för hjärtsviktsjuksköterskor och 

snöbollsurval resulterade i 10 sjuksköterskor som deltog i studiens intervjudel. För studiens 

observationer gjordes ett ändamålsenligt urval, där två sjuksköterskor deltog. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde 2003-2005 genom observationer och semi-strukturerade intervjuer. En 

ämnesguide användes vid intervjuerna.  

Dataanalys De inspelade observationerna och intervjuerna översattes ordagrant. Insamlad data kodades och 

analyserades med induktiv metod utifrån Grounded Theory för att kunna identifiera teman.  

Bortfall I intervjudelen var det 33 % bortfall.   

Slutsats Sjuksköterskornas omvårdnad innebar bland annat rådgivning angående livsstilsförändringar, men 

även information och utbildning kring läkemedel och symtom. Sjuksköterskorna beskrev hur de 

personcentrerade vården genom att se hela människan och inte bara tillståndet hjärtsvikt. De 

beskrev även hur de ibland fick bortse från riktlinjer och istället ta hänsyn till patienternas olika 

förmågor. Sjuksköterskorna var tillgänglig via telefon för frågor samt att för att bemöta 

patienternas oro.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier. 
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