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Sammanfattning 

Bakgrund: Hjärtsvikt är ett komplext syndrom och en följd av andra hjärt- och 

kärlsjukdomar. Hjärtsvikt leder till en försämring av hjärtats pumpförmåga och 

därmed uppstår syrebrist i kroppens alla organ. Sjukdomen kan leda till fysiska och 

psykiska begränsningar vilket kan innebära en nedsatt livskvalitet och därmed skulle 

komplementära behandlingsmetoder kunna vara till hjälp. Hälso- och sjukvårdsteamet 

ska utifrån patientens önskemål och förutsättningar hitta komplementära 

behandlingsmetoder samt stötta den enskilde människan till ökad livskvalitet. Syfte: 

Syftet var att belysa effekten av komplementära behandlingsmetoder för att öka 

livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt. Metod: En litteraturstudie innehållande 10 

resultatartiklar. Resultat: Resultatet visade att patienters fysiska och psykiska 

livskvalitet kunde påverkas med hjälp av komplementära behandlingsmetoder både i 

hemmet och på vårdenhet. Behandlingsmetoderna innefattade fysisk träning, 

emotionellt stöd och hjälpmedel vid omfattande och strukturerad utbildning. 

Konklusion: De olika komplementära behandlingsmetoderna visade sig vara 

framgångsrika när det gäller förbättrad fysisk och psykisk livskvalitet. Patienterna 

upplevde minskade symtom såsom depression, ångest och trötthet. Samtidigt ökade 

patientens sociala funktion, självförtroende och fysiska förmåga.   
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Abstract 

Background: Heart failure is a complex syndrome and a consequence of other 

cardiovascular diseases. This leads to a deterioration of the heart's pumping capacity 

and thus oxygen deficiency arises in all body organs. The disease can lead to physical 

and mental constraints, which can mean a reduced quality of life and thus 

complementary treatment methods could be helpful. The healthcare team must, based 

on the patient's wishes and conditions, find complementary treatment methods and 

support the individual person. Aim: The purpose was to highlight the effects of 

complementary treatment methods to increase the quality of life of patients with heart 

failure. Method: A literature study containing 10 results articles. Result: The result 

highlighted that patients' physical and mental quality of life, could be influenced by 

complementary treatment methods both in the home and in the care unit. The 

treatment methods included physical training, emotional support and comprehensive 

and structured educational aids. Conclusion: The various complementary treatment 

methods proved to be successful in improving physical and mental quality of life. 

Patients experienced reduced symptoms such as depression, anxiety and fatigue. At 

the same time, the patient's social function, self-confidence and physical ability 

increased. 
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Inledning 

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som är svår att diagnostisera, framför allt i ett tidigt 

skede (McMurray et al., 2012). Att hjärtsvikt är svårdiagnostiserad kan förklaras med 

att typiska symtom, såsom ortopné och plötslig nattlig dyspné, inte alltid förekommer. 

Hjärtsvikt påverkar livskvaliteten och dessutom innebär tillståndet en ökad risk att dö 

i förtid (Socialstyrelsen, 2018). Majoriteten av de som drabbas är 60 år eller äldre 

(McMurray et al., 2012; Zarrinkoub et al., 2013). Enbart i västvärlden är det cirka två 

procent av befolkningen som lider av sjukdomen och mortaliteten är hög. En rapport 

från Socialstyrelsen (2015) visar på stora kostnader för vårdandet av patienter med 

hjärtsvikt. År 2013 betalade den svenska sjukvården en summa av knappa 1,4 

miljarder kronor för vårdandet av dessa patienter, vilket innebär en kostnad på cirka 

42 700 kronor per patient och vårdtillfälle. Siffrorna presenterade enbart de direkta 

sjukhuskostnaderna vilket innebär att de indirekta kostnaderna gällande utebliven 

inkomst för patient, anhörig som vårdar i hemmet eller utgifter i form av sjuk- och 

aktivitetsersättning är exkluderade.  

Levnadsvanor som inkluderar alkohol, tobak och övervikt ses som ett 

folkhälsoproblem och är dessutom faktorer som ökar risken för att drabbas av 

hjärtsvikt (Statens folkhälsoinstitut, 2003; Wikström, 2014a). Före 1990 avled 60–

70% av patienter med hjärtsvikt inom en femårsperiod (McMurray et al., 2012). 

Behandling för hjärtsvikt har sedan dess förbättrats och därmed är sannolikheten 

högre att patienterna lever längre. Trots fler levnadsår har det visat sig att många 

individer upplever en låg livskvalitet (Lesman Leegte et al., 2009). För att höja 

livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt behöver hälso- och sjukvården ha ett mer 

holistiskt synsätt och därmed arbeta utifrån en personcentrerad vård 

(Donesky, Selman, McDermott, Citron & Howie Esquivel, 2017; Forsberg, 2016). 

Det har visat sig att de som lider av hjärtsvikt löper mer än dubbelt så stor risk att 

utveckla depression jämfört med de som lever med andra långvariga sjukdomar. 

Depression kan leda till att patienten har svårt att fullfölja sin behandling, vilket i sin 

tur ökar risken ytterligare för kostsamma sjukhusinläggningar (McMurray et al., 

2012). För att de ökade levnadsåren ska bli betydelsefulla är det viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonal ser till patienten som helhet och hittar komplementära 

behandlingsmetoder som kan förbättra livskvaliteten för patienten (Boing et al. 2017; 

Donesky et al., 2017; Forsberg, 2016).  
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Bakgrund 

Hjärtsvikt och dess medicinska behandling 

Hjärtsvikt uppkommer till följd av andra hjärt- och kärlsjukdomar, vanligast är 

kranskärlssjukdom och hypertoni (Socialstyrelsen, 2018). Hjärtsvikt innebär att 

hjärtat har nedsatt pumpförmåga vilket leder till ett lägre blodtryck. Det minskade 

trycket medför syrebrist i kroppens organ vilket ger symtom som dyspné, aptitlöshet 

och trötthet (Wikström, 2014b). Njurarna känner av den minskade genomblödningen 

och aktiverar därmed renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS). Hjärnan som 

tror att kroppen lider av vätskebrist kompenserar genom att öka hjärtats frekvens, 

slagkraft och kärlkontraktion vilket leder till ett ökat tryck och därmed ökad 

belastning på hjärtat. Till följd av det sympatiska stresspåslaget skapas en ond spiral 

för det sviktande hjärtat. De påfrestningar som kroppen utsätts för kan dessutom leda 

till minskad funktion i andra delar av kroppen, till exempel musklerna och njurarna. 

Påfrestningarna som hjärtsvikt medför kan även leda till låg livskvalitet 

(Socialstyrelsen, 2018).  

Vid hjärtsvikt är medicinsk behandling nödvändig (Hagerman, 2014; Ståhlberg, 

2014a). Läkemedel i form av diuretika, ACE-hämmare och betablockerare är 

medicinsk behandling med syfte att avlasta hjärtat och öka levnadsåren hos patienter 

med hjärtsvikt (Hagerman, 2014). Utöver de farmakologiska metoderna kan 

medicinsk behandling även innefattas av kirurgiska ingrepp i form av cardiac 

resynchronization therapy, inplantable cardioverter-defibrillator och left ventricular 

assist device (Ståhlberg, 2014a; Ståhlberg, 2014b; Månsson Broberg & Lund, 2014). 

Komplementära behandlingsmetoder 

Sedan början på 1900-talet har den västerländska medicinska behandlingen styrt 

hälso- och sjukvården (Carlson & Falkenberg, 2007). Västerländsk medicin kan 

kombineras med komplementära behandlingsmetoder och på så sätt inkludera både 

medicinska och ickemedicinska alternativ till behandling. Målsättningen inom hälso- 

och sjukvården är att medicinsk behandling tillsammans med komplementära 

behandlingsmetoder används för att ge optimal vård till patienten. Exempel på 

komplementära behandlingsmetoder kan vara akupunktur, musikterapi, taktil 

massage, yoga och meditation (Carlson & Falkenberg, 2007). Även fysisk aktivitet på 

recept (FaR) kan ordineras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (Forsberg, 

2016; Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, u.å.). FaR har 

evidens för att minska risken för bland annat hjärt-och kärlsjukdomar, ångest och 

depression. Målsättningen med FaR är att erbjuda en lämplig aktivitetsform utifrån 

patientens diagnos, önskemål och förutsättningar. Exempel på ordinerad fysisk 

träning är promenad med eller utan stavar, styrketräning, vattengymnastik, yoga eller 

vanliga vardagssysslor. Aktiviteten ska ge en ökad puls och kan bedrivas enskilt eller 

i grupp. 
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Personcentrerad vård och teamarbete 

Sjuksköterskan ska arbeta utifrån de sex kärnkompetenserna: personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för utveckling, säker 

vård och informatik (Forsberg, 2016; Hjelmfors et al., 2018). Kärnkompetenserna är 

framtagna för att optimera omvårdnaden inom hälso- och sjukvården. En 

personcentrerad vård innebär att vårdpersonalen ska läsa av varje enskild patient 

utifrån den situation som denne befinner sig i. För att skapa en personcentrerad vård 

är delaktighet en viktig byggsten. För att delaktighet ska bli möjlig krävs ett 

samarbete mellan patient och vårdgivare där hänsyn till patientens förutsättningar ska 

beaktas. Viktigt är även att sjuksköterskan skapar ett förtroende hos patienten (Feo et 

al., 2016; Forsberg, 2016). Genom att sjuksköterskan aktivt lyssnar och öppnar upp 

till konversation med patienten har denne möjlighet att delge viktig information som 

kan ligga till grund för att sjuksköterskan ska kunna förebygga, behandla, rehabilitera 

och lindra den sjuke. För att arbeta utifrån en personcentrerad vård måste hälso- och 

sjukvårdspersonalen ha en helhetssyn av patienten. Därmed är det viktigt att inte 

enbart se till patientens överlevnad utan även ta hänsyn till dess livskvalitet och hur 

den kan förbättras, exempelvis genom att tillämpa individanpassade komplementära 

behandlingsmetoder (Donesky et al., 2017; Forsberg 2016). För att kunna tillämpa 

komplementära behandlingsmetoder måste beaktande tas utifrån 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som menar att sjuksköterskor endast får utföra 

åtgärder som denne har behörighet och legitimation för. Samverkan i team och att 

hjälpas åt mellan de olika vårdprofessionerna är utifrån patientsäkerhetslagen ett 

måste för att kunna tillämpa olika komplementära behandlingsmetoder, vilket ligger 

till grund för en personcentrerad vård (Forsberg 2016; SFS 2010:659). För att 

samverkan i team ska fungera optimalt måste de olika vårdprofessionerna arbeta efter 

gemensamma och tydliga mål, när det är möjligt ska även patienten och dess anhöriga 

involveras i teamarbetet. Målen ska följas upp regelbundet. När samverkan i teamet 

brister kan känslor som ensamhet, otrygghet, rädsla, osäkerhet och stress infinna sig 

hos den vårdande personalen. Den otrygga arbetsmiljön som föranleder dessa 

känslorna kan medföra att patienten hamnar i ett utsatt läge där risker och skador hos 

patienten kan uppstå. Vid tillfällen där patienten påverkas av ett bristande teamarbete 

kan patienten uppleva känslor av att vara övergiven, dåligt bemött eller illa 

behandlad. Känslorna uppstår då samarbetet mellan vårdgivare och patient brister 

vilket medför att patienten blir mindre delaktig och därmed uteblir den 

personcentrerade vården. När samarbete mellan vårdgivare och patient brister är det 

även lätt att missförstånd uppstår. För att undvika missförstånd mellan patient och 

vårdgivare ska språket vara lättförståeligt, informationen ska vara tydlig och väl 

anpassad utifrån patientens förutsättningar (Forsberg, 2016). Genom att ta hänsyn till 

patientens ålder, eventuellt nedsatta kognition, trötthet, bristande motivation eller låga 

självkänsla kan vårdpersonalen genomföra en meningsfull undervisning med lämplig 

information (Rasjö Wrååk et al., 2018).  

 

Vård och hälsorelaterad livskvalitet  

Hjärtsvikt påverkar patientens livskvalitet och fysiska förmåga (Sandau, Hoglund, 

Weave, Boisjolie & Feldmans, 2014; Seah, Tan, Huang Gan & Wang, 2016). Detta 

kan leda till att patienten får svaga ben och upplever andfåddhet vilket gör att varje 

steg blir en tung belastning där korta sträckor med sittande vilopauser är ett måste. 

Även symtom som bröstsmärta, trötthet, ödem och aptitlöshet kan påverka den fysiska 
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förmågan. En känsla av att vara fysiskt “handikappad” (Seah et al., 2016) kan 

innebära att många patienter upplever rädsla vid fysisk- och vardaglig aktivitet 

(Socialstyrelsen, 2018). Vid de tillfällen då symtomen är som värst är det inte helt 

ovanligt att patienter oroar sig för att inte kunna återgå till jobbet eller utföra andra 

vardagliga aktiviteter (Seah et al., 2016; Whitehead, 2016). Vanliga känslor vid 

hjärtsvikt kan vara ångest, rädsla, ilska och depression. Känslorna kan hålla patienten 

vaken om nätterna, vilket medför att många lider av trötthet. Patienter med hjärtsvikt 

kan även känna skuld gentemot sina anhöriga på grund av nedsatt förmåga att hjälpa 

till med vardagliga sysslor i hemmet eller då de behöver stöttning vid bland annat 

personlig hygien.  

Livskvalitet är ett viktigt begrepp inom hälso- och sjukvården eftersom det utifrån 

patientens skattning ger en vägledning om hur vården och omhändertagandet av 

patienter med hjärtsvikt bör utformas (Sandman & Kjellström, 2013; Socialstyrelsen, 

2017). Med hjälp av patientens självskattning kan vårdpersonalen tillsammans med 

patienten sätta upp hälsorelaterade mål för att höja dennes livskvalitet. Sandau et al. 

(2014) menar att patientens mål är att befinna sig i ett hälsotillstånd som gör det 

möjligt att utföra vardagliga aktiviteter samt att kunna njuta av dessa. Genom att 

kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet upplevs livskvalitet i form av välbehag eller 

harmoni. 

World Health Organisation (u.å.) har i samarbete med olika länder tagit fram verktyg 

för att mäta livskvalitet. Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 

(MLHFQ) och 36-item Short Form (SF-36) är några mätverktyg som används för att 

mäta patienters fysiska, psykiska och emotionella livskvalitet (Behlouli et al., 2009; 

Socialstyrelsen, 2017). Gemensamt för skalorna är att de skattas av patienten själv 

(World Health Organisation, u.å.).  

Medicinsk behandling gör att patienten lever längre, men det är även viktigt att se till 

de åtgärder som ökar livskvaliteten och gör livet meningsfullt (Sandman & 

Kjellström, 2013).  

Problemformulering 

Trots att medicinsk behandling leder till ökad livslängd hos patienter med hjärtsvikt 

upplever dessa patienter en bristande livskvalitet. Därför bör komplementära 

behandlingsmetoder och dess effekt på den fysiska och psykiska livskvaliteten 

belysas. Viktigt för sjuksköterskan är att få en ökad kunskap om komplementära 

behandlingsmetoder och om möjligt själv kunna initiera dessa till patienter med 

hjärtsvikt.  
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Syfte 

Syftet var att belysa effekten av komplementära behandlingsmetoder för att öka 

livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt. 

Metod 

Metoden är en litteraturstudie med induktiv ansats som grundar sig på systematiska 

litteratursökningar (Forsberg & Wengström, 2015; Segesten, 2017).  

Datainsamling  

En osystematisk informationssökning gjordes i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycINFO där olika sökord testades för att påträffa litteratur som svarade upp mot 

syftet (Östlundh, 2017). De olika databaserna innefattar forskning inom omvårdnad 

och kan därmed passa för arbetets syfte (Forsberg & Wengström, 2015). 

Inklusionskriterierna innefattade artiklar som var peer reviewed, research articles, 

publicerade mellan 2014–2018 samt engelskspråkiga. Artiklarna skulle visa på ökad 

livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt i samband med att komplementära 

behandlingsmetoder utförts. Dessutom skulle resultatartiklarna som granskats vara av 

grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvantitativa artiklar. 

Exklusionskriterierna var samsjuklighet och medicinska behandlingar, dessa 

plockades bort för att resultatet skulle överensstämma med syftet. Även artiklar som 

primärt belyste spirituella synsätt och metoder valdes bort för att kunna tillämpa de 

komplementära behandlingsmetoderna till majoriteten av patienter med hjärtsvikt. En 

första systematisk sökning utifrån sökordskombinationen quality of life som 

ämnesord AND heart failure som fritextord AND interventions som fritextord OR 

nursing care som fritextord, gjordes. Major Concept, Thesaurus Major och MeSH 

Major Topic användes på ämnesordet för att specificera sökningen. Den första 

systematiska sökningen gav inte de sökträffar som önskades, där med ändrades den 

systematiska litteratursökningen. Den ändrade sökningen är den som används i arbetet 

och som presenteras i Bilaga B, tabell 2. Sökningen bestod av två 

sökordskombinationer där quality of life användes som ämnesord tillsammans med 

heart failure, interventions och nursing care som stod som fritextord. Den första 

kombinationen sattes inom parantes och innefattades av sökorden quality of life, heart 

failure och interventions ihop med den booleska operatorn AND. Andra 

sökkombinationen bestod av sökorden quality of life, heart failure och nursing care, 

även denna tillsammans med den booleska operatorn AND som sedan sattes i en 

parantes. AND används för att smalna av sökningen och göra den med specifik 

(Friberg, 2017). Den booleska operatorn OR användes mellan de två 

sökkombinationerna för att bredda sökningen vilket gjorde att relevanta 

resultatartiklar ej missades. Resultatartiklarna lästes av båda parter och granskades 

därefter med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Artiklarna 

sammanfattades i artikelöversikten, bilaga C, som låg till grund för 

resultatskrivningen. Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar är anpassade 
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utifrån kvalitativa-, kvantitativa- och litteraturstudier. Mallen är uppbyggd som ett 

frågeformulär utifrån artikelns olika delar där ett poängsystem avgör om artikeln 

graderas till I, II eller III där grad I står för högst vetenskaplig kvalitet.  

Sökning i CINAHL 

En systematisk sökning i databasen CINAHL utfördes 2018-11-23. Sökningen 

gjordes utifrån två sammansatta sökordskombinationer. Den första innefattades av 

Heading på ämnesordet quality of life som Major Concept AND heart failure AND 

interventions, de två sistnämnda som fritextord. Den andra sökningen gjordes med 

Heading på ämnesordet quality of life som Major Concept AND heart failure AND 

nursing care, båda som fritextord. De två sökordskombinationerna sattes inom varsin 

parantes och skrevs därefter ihop med den booleska operatorn OR. Sökningens limits 

bestod av arbetets inklusionskriterier. Sökningen resulterade i 73 artiklar där samtliga 

rubriker lästes. Utifrån artiklarnas rubriker lästes 43 abstrakt då dessa innefattades av 

arbetets inklusionskriterier. Av dessa artiklar svarade 11 stycken upp mot arbetets 

syfte vilka lästes i sin helhet. Artiklarna granskades med hjälp av Carlssons och 

Eimans (2003) granskningsmall. Totalt inkluderades sex kvantitativa artiklar till 

arbetet då dessa uppnådde grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 

för kvantitativa studier.  

Sökning i PsycINFO 

Den systematiska sökningen som genomfördes 2018-11-23 i databasen PsycINFO 

bestod av två sammansatta sökordskombinationer. Den första innefattades av 

ämnesordet quality of life som Thesaurus Major AND heart failure AND 

interventions, de två sistnämnda som fritextord. Andra sökningen gjordes med quality 

of life som Thesaurus Major AND heart failure AND nursing care, båda som 

fritextord. De två kombinationerna sattes inom varsin parantes och parades ihop med 

den booleska operatorn OR. Limits för sökningen innefattades av arbetets 

inklusionskriterier. Nittiotre artiklar påträffades där samtliga rubriker lästes. 

Dubbletter och artiklar med rubriker som inte innefattades av arbetets 

inklusionskriterier togs bort manuellt, kvar blev 16 artiklar som innefattades av 

arbetets inklusionskriterier där samtliga abstract lästes. Fem av dessa artiklar svarade 

upp mot syftet och lästes i sin helhet. Artiklarna granskades med hjälp av Carlssons 

och Eimans (2003) granskningsmall där tre artiklar uppnådde grad I, vilka 

inkluderades till arbetets resultat. 

Sökning i PubMed 

Vid den systematiska sökningen i databasen PubMed 2018-11-25 användes två 

ihopsatta sökordskombinationer. Den första innefattades av MeSH Major Topic på 

ämnesordet quality of life AND heart failure AND interventions, båda som fritextord. 

Andra sökningen gjordes med quality of life som MeSH Major Topic AND heart 

failure AND nursing care, de två sistnämnda som fritextord. De två kombinationerna 
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sattes inom varsin parantes och parades därefter ihop med den booleska operatorn 

OR. Limits angavs enligt inklusionskriterierna vilket gav 162 artiklar där samtliga 

rubriker lästes. Dubbletter och artiklar med rubriker som inte innefattades av arbetets 

inklusionskriterier togs bort manuellt, totalt kvarstod 17 artiklar där samtliga abstract 

lästes. Tre av dessa artiklar svarade upp mot arbetets syfte och lästes i sin helhet. 

Endast en kvantitativ artikel uppnådde grad I enligt Carlssons och Eimans (2003) 

granskningsmall och innefattades därmed som resultatartikel.  

Databearbetning 

Databearbetningen följde en metodisk struktur av de tre faserna: helhet – del – ny 

helhet (Dahlborg Lyckhage 2017). Resultatartiklarna lästes av båda parter var för sig 

och diskuterades därefter tillsammans för att bearbeta den nya information som 

införskaffats. Artiklarnas resultat översattes från engelska till svenska, vilket var till 

hjälp då helheten delades in i mindre meningsbärande stycken. Styckena sattes in i ett 

nytt dokument och jämfördes mot varandra. Meningsbärande delar i resultatartiklarna 

plockades ut och fördes därefter samman med de andra resultatartiklarnas 

meningsbärande delar. Jämförelserna utmynnade i flera olika kategorier, såsom ökat 

självförtroende och förbättrad fysisk förmåga samt minskad trötthet, depression och 

ångest. De fristående meningarna under varje kategori sammanfattades till ett resultat. 

Utifrån resultatet skapades rubrikerna Förbättrad fysisk livskvalitet och Förbättrad 

psykisk livskvalitet.  

Forskningsetiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen är den mest vedertagna riktlinjen kopplat till forskning 

(Kjellström, 2017; World Medical Association, 2018). År 1964 kom första versionen 

och deklarationen har sedan dess kontinuerligt uppdaterats. Deklarationens 

grundtanke är att balansera nyttan mellan den kunskap en studie åstadkommer och 

deltagarnas hälsa samt intressen. Helsingforsdeklarationen belyser att studier som 

involverar människor ska granskas av oberoende personer för att garantera att studien 

har utförts enligt reglerna för god etik. Deklarationen belyser även aspekter där bland 

annat informerat samtycke ska beaktas. Ursprunget av informerat samtycke kommer 

från Nürnbergkodexen som är en reaktion mot nazismens övergrepp mot människor 

till förmån för forskning under andra världskriget (Kjellström, 2017). Om risk 

föreligger att deltagarna skadas får studien inte genomföras. Resultatartiklarna är 

granskade utifrån Carlsson och Eimans (2013) granskningsmall som bland annat 

lyfter etiska aspekter kopplat till studier. Informerat samtycke och att väga 

forskningens nytta i förhållande till deltagarnas hälsa och intresse kan tillsammans 

med rättigheten till anonymitet, tystnadsplikt och ett privatliv ses i sjuksköterskors 

internationella etiska kod (International Council of Nurses, 2012; World Medical 

Association, 2018). De studier som ingår i resultatet redovisar ett etiskt godkännande 

från olika etiska kommittéer och samtycke från alla deltagarna. Fyra av artiklarna var 

muntliga, fem var skriftliga och en var av båda delar. 
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Resultat 

Förbättrad fysisk livskvalitet 

Patienter som levde med hjärtsvikt hade försämrad fysisk förmåga, högt BMI och 

blodtryck samt en uttalad trötthet, vilket påverkade deras vardag negativt. Resultatet 

visade att komplementära behandlingsmetoder bidrog till att blodtrycket och den 

fysiska smärtan minskade samt att tröttheten förbättrades (Freedland, Carney, Rich, 

Steinmeyer & Rubin, 2015; Hasanpour Dehkordi, Khaledi Far, Khaledi Far & Salehi 

Tali, 2016; Hägglund, Hagerman, Dencker & Strömberg, 2017; Sezgin, Mert, Özpelit 

& Akdeniz, 2017; Sun, Buys & Jajasinge, 2014). 

Yoga och Tai Chi var exempel på meditativa komplementära behandlingsmetoder 

som inriktade sig mot andning, avslappning, balans och koncentrationsförmåga 

(Chen, Yu, Hung, Tsai, Wu & Chiou, 2018; Hägglund et al., 2017; Sun et al., 2014). 

Gemensamt för både Yoga och Tai Chi var att de bedrevs i grupp två gånger i veckan, 

60 minuter per tillfälle, där Yoga genomfördes i ett avskilt rum på sjukhuset. 

Patienterna som tog del av Yoga ombads även att genomföra träningen i hemmet. För 

att möjliggöra detta tilldelades patienterna en CD-skiva med instruktioner om hur de 

olika Yogaövningarna skulle utföras. Yoga, både i hemmet och på sjukhuset samt Tai 

Chi förbättrade den fysiska förmågan, sänkte BMI och blodtrycket samt minskade 

tröttheten som var konsekvenser av hjärtsvikt (Chen et al., 2018; Hägglund et al., 

2017; Sun et al., 2014). Hydroterapi var ytterligare en komplementär 

behandlingsmetod som förbättrade den fysiska förmågan hos patienter med hjärtsvikt 

(Hägglund et al., 2017). Hydroterapi innebar träning i en uppvärmd bassäng med 

fokus på muskler som normalt användes i vardagliga sammanhang, till exempel vid 

promenader, påklädning och hushållssysslor. Vid sidan av bassängträningen fick 

deltagarna direktiv om att fortsätta träningen hemma eller på gym, då med 

gummiband och promenader. Hydroterapi visade framförallt på ökad muskelstyrka. 

Med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) kunde patienter med hjärtsvikt förbättra 

sin fysiska förmåga. Samtalen som genomfördes en gång i veckan syftade till att 

patienterna skulle öka förståelsen för sjukdomen, vilket bland annat innefattade 

saltrestriktion, träning och medicinering (Sherwood et al., 2017). Patienterna som 

deltog i KBT hade från början bra kännedom om medicineringen som ordinerats och 

därmed sågs varken en förbättring eller försämring efter avslutad studie. Däremot 

visade patienterna på ett reducerat saltintag och ökad träningskapacitet som en positiv 

effekt av utförd KBT, vilket ledde till ökad fysisk livskvalitet. Hasanpour Dehkordi et 

al. (2016) belyser vikten av en omfattande och strukturerad utbildning för såväl 

patienter som anhöriga om hjärtsvikt. Viktigt är att patienter och anhöriga i ett tidigt 

stadie kan identifiera och motverka symtom och komplikationer, till exempel dyspné 

och ödem. Den omfattande och strukturerade utbildningen bedrevs vid tre tillfällen 

efter utskrivning och resulterade i färre symtom, såsom minskad trötthet och fysisk 

smärta vilket ökade den fysiska livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt.  
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Förbättrad psykisk livskvalitet 

Depression, ångest, nedsatt social funktion, minskad livstillfredställelse och låg 

motivation till träning var konsekvenser av hjärtsvikt som sänkte den psykiska 

livskvaliteten. Med hjälp av komplementära behandlingsmetoder kunde den psykiska 

livskvalitén hos patienterna med hjärtsvikt förbättras (Chen et al., 2018; Kaltsatou, 

Kouidi, Anifanti, Douka & Deligiannis, 2014; Ng & Wong, 2018; Sherwood et al., 

2017; Sun et al., 2014; Wang, Huang, Ho & Chiou, 2016). 

De patienter som var med i Sezgin et al. (2017) och Wang et al. (2016) studie erhöll 

omfattande och strukturerad utbildning om hjärtsvikt och övervakning av symtom 

som förekommer vid sjukdomen. Vid utbildningen fick patienterna även en 

genomgång av tilldelat utbildningsmaterial. Utbildningsmaterialet bestod av 

information om sjukdomen, symtomövervakning och vad som borde göras vid 

eventuell försämring som kräver ytterligare vård. Genom given omfattande och 

strukturerad utbildning minskade tröttheten, självförtroendet ökade och därmed 

förbättrades den psykiska livskvaliteten. Patienterna erhöll dessutom en dagbok där de 

dokumenterade positiva respektive negativa förändringar av blodtryck, puls, 

medicinjusteringar och uppkomna symtom samt hur dessa hanterades. 

Anteckningarna diskuterades med vårdpersonal vid kommande möte. Med hjälp av 

dagboken ökade patientens förståelse för hjärtsvikt, trötthet minskade och därmed 

ökade den psykiska livskvalitén.  

Med hjälp av de komplementära behandlingsmetoderna som KBT, Yoga, Tai Chi och 

hydroterapi minskade förekomsten av ångest och depression hos patienter med 

hjärtsvikt och därmed förbättrades den psykiska livskvaliteten (Freedland et al., 2015; 

Hägglund et al., 2017; Sherwood et al., 2017; Sun et al., 2014). KBT, Yoga, Tai Chi 

tillsammans med omfattande och strukturerad utbildning visade även på ökat 

självförtroende och förbättrade den sociala funktionen hos patienterna (Freedland et 

al., 2015; Hasanpour Dehkordi et al., 2016; Hägglund et al., 2017; Sezgin et al., 2017; 

Sun et al., 2014). Omfattande och strukturerad utbildning tillsammans med KBT 

visade dessutom på ett färre antal vårdrelaterade återbesök vilket bidrog till ökad 

psykisk livskvalitet (Freedland et al., 2015; Sezgin et al., 2017). 

För att underlätta övergången från sjukhuset till hemmet tillämpades ett så kallat 

Home-based Palliative Heart Failure program (HPHF) (Ng & Wong, 2018). 

Programmet innefattade telefonsamtal och hembesök där bedömning och hantering av 

symtom, socialt stöd och önskemål gällande behandling tillsammans med 

vårdpersonal utfördes. Dessutom kunde existentiella aspekter beaktas och diskuteras 

under samtalen. Patienterna som tog del av HPHF-programmet upplevde bland annat 

minskad trötthet och en förbättrad livskvalité. Även fysisk träning i form av dans, 

kondition och styrketräning genomfördes för mäta effekterna av bland annat 

patienternas psykiska livskvalitet (Kaltsatou et al., 2014). Dansen genomfördes av en 

instruktör specialiserad mot hjärtsviktsrehabilitering. Vid träning på gym fanns 
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instruktioner om vad för övningar som skulle göras. Oavsett träningsform skulle den 

utföras tre gånger i veckan. Hos de patienter som utförde träning på gym eller dansade 

ökade den psykiska livskvaliteten. Resultatet visade dessutom att de som dansade 

visade på mentala förbättringar i form av ökad motivation till att träna. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed valdes då de gemensamt innehåller 

artiklar som belyser omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Att använda sig av 

flera databaser inom samma ämnesområde stärker trovärdigheten i arbetet då chansen 

att hitta tillförlitliga artiklar ökar (Henricson, 2017). Vid den osystematiska sökningen 

identifierades och utsågs quality of life som relevant ämnesord inför den systematiska 

sökningen. Att använda ett ämnesord stärker arbetet genom att göra sökningen mer 

specifik och genom att fånga artiklarnas huvudfokus. Ämnesord och fritextord 

bekräftades efter diskussion med bibliotekarie, som även gav råd i hur sökningarna 

kunde utföras i de olika databaserna för att få ett bra träffresultat (Forsberg & 

Wengström, 2015). De booleska operatorerna AND och OR användes i de två 

sökordskombinationerna. För att göra sökningen mer specifik användes AND och för 

att öka sensitiviteten nyttjades OR som tillser att sökningen identifierar de artiklar 

som kan vara av intresse för arbetet (Karlsson, 2017). Sökordskombinationen i 

databaserna ledde till 73 dubbletter vilket bekräftar sökningens sensitivitet och där 

med stärks trovärdigheten i vald sökstrategi (Henricson, 2017). Sökstrategin var 

svårbeskriven då risk för feltolkning finns, detta ses som en svaghet då 

replikerbarheten kan påverkas och därmed minska pålitligheten. 

Inklusions- och exklusionskriterier används för att få fram relevanta artiklar till 

litteraturstudien (Rosén, 2017). Resultatartiklarna var peer reviewed och skrivna 

mellan 2014–2018 vilket stärker trovärdigheten då de är vetenskapligt granskade och 

kan ses som aktuell forskning (Forsberg och Wengström, 2015). Engelskt språk 

användes som avgränsning vilket kan vara en nackdel då svenska artiklar kan ha 

undkommit. Risk för feltolkningar i läsandet av artiklar kan ha förekommit då 

författarna till litteraturstudien inte har engelska som modersmål, vilket kan ses som 

en svaghet (Henricson, 2017).  

De 10 kvantitativa artiklar som valdes till resultatet lästes individuellt innan de 

gemensamt diskuterades för vidare förståelse, därmed stärks arbetets trovärdighet 

(Forsberg och Wengström, 2015). Under litteratursökningen lästes både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar. Beroende på forskningsfråga rekommenderar Rosén (2017) 

att studien inriktar sig mot antingen kvantitativ eller kvalitativ ansats. Kvantitativa 

artiklar valdes därför till litteraturstudiens resultat då dessa svarade upp mot arbetets 

syfte. För att garantera en god vetenskaplig kvalitet och för att göra resultatet 

tillförlitligt granskades artiklarna gemensamt enligt Carlsson och Eimans (2013) 



 

 12 

granskningsmall för kvantitativa artiklar. De artiklar som uppnådde grad I 

inkluderades i resultatet. Detta kan ses som en nackdel då betydelsefulla artiklar av 

lägre grad eventuellt kan ha gått förlorade. Kvalitetsgranskningen är en subjektiv 

bedömning, där med kan artiklarna få en annan vetenskaplig grad och skilja sig 

beroende på vem som granskar. Vid läsandet av resultatartiklarna identifierades olika 

mätinstrument som återkommande i resultatartiklarna. Mätinstrumenten var 

anpassade till deltagarnas kultur och språk vilket bidrar till en ökad kvalitet enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Arbetet korrekturlästes kontinuerligt av 

handledare och medstudenter med syfte att öka arbetets trovärdighet och pålitlighet 

(Henricson, 2017). Detta tillvägagångssätt stärker litteraturstudiens bekräftelsebarhet 

enligt Mårtensson och Fridlund (2017). Samtliga resultatartiklarna beskrev informerat 

samtycke och var dessutom etiskt godkända av olika etikkommittéer vilket gjorde att 

de inkluderades i arbetets resultat. Etiskt godkännande och samtycke stämmer överens 

med Helsingforsdeklarationen som är en av forskningens internationella riktlinjer 

(World Medical Association, 2018). 

Arbetet innefattar artiklar från Taiwan, USA, Iran, Sverige, Grekland, Kina, Turkiet 

och Australien, vilket kan ses som en nackdel på grund av omvårdnadens kulturella 

olikheter. Däremot var utgångspunkten livskvalitet som mättes med hjälp av 

trovärdiga mätinstrument som går att översätta till svenska förhållanden 

(Socialstyrelsen, 2017; University of Minnesota, 2018). Den geografiska mångfalden 

möjliggör dessutom ett större utbud av beprövade komplementära 

behandlingsmetoder jämfört med om studierna enbart varit utförda i Sverige 

(Henricson, 2017). Vid påträffande av artiklar som är starkt kopplade till specifikt 

land kan överförbarhet vara möjlig genom att finna motsvarande aktiviteter, så som 

vals istället för grekisk dans (Belardinelli, Lacalaprice, Ventrella, Volpe & Faccenda, 

2008). Detta innebär att de komplementära åtgärderna visar på en överförbarhet och 

därmed skulle kunna vara möjliga att införas till svensk sjukvård (Henricson, 2017). 

Vid studier har bortfall ofta betydelse för resultatet. I denna litteraturstudie har 

bortfall och ibland även ojämn könsfördelning förekommit vilket kan ses som en 

nackdel (Billhult, 2017). Detta anses inte ha någon påverkan på arbetet eftersom de 

komplementära behandlingsmetoderna trots detta skulle kunna tillämpas till 

majoriteten av de patienter som befinner sig i liknande situation oavsett land. Att de 

olika komplementära behandlingsmetoderna kan användas i olika länder visar på 

överförbarhet enligt Fridlund och Mårtensson (2017). 

Resultatdiskussion 

Minskad livskvalitet är en konsekvens av hjärtsvikt men för att förbättra såväl den 

fysiska som psykiska livskvaliteten hos patienter med sjukdomen kan komplementära 

behandlingsmetoder som fysisk träning samt omfattande och strukturerad utbildning 

om sjukdomen tillämpas. Därför kommer fysisk träning samt omfattande och 

strukturerad utbildning lyftas fram och diskuteras nedan.  
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Fysisk träning 

Patienter med hjärtsvikt har nedsatt fysisk och psykisk livskvalitet (Seah et al., 2016). 

Även den fysiska förmågan som muskelstyrkan är nedsatt vid sjukdomen. Resultatet i 

den här litteraturstudien visade att med hjälp av komplementära behandlingsmetoder 

som Yoga, Tai Chi, dans, konditions- och styrketräning förbättrades patienternas 

självförtroende, fysiska förmåga och livskvalitet, såväl fysiskt som psykiskt 

(Hägglund et al., 2017; Kaltsatou et al., 2014; Sun et al., 2014). Albert et al. (2015) 

bekräftar den fysiska träningens goda effekt i sin studie som visar att när patienterna 

får en bra träningsrutin så känner de sig starkare och får lättare att andas. Dock har 

många av patienterna en bristande kunskap gällande bra träningsform, vad träningen 

skall bidra med och vad de skall göra om oväntade symtom inträffar. Genom ett 

personcentrerat förhållningssätt där patienten är delaktig i vården kan hälso- och 

sjukvårdpersonalen bidra till att finna en metod som passar den enskilde patienten 

utifrån dennes önskemål och förutsättningar (Feo et al., 2016; Forsberg, 2016; Fysisk 

aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, u.å.).  

Resultatet i den här litteraturstudien visade att dans sågs som en motiverande fysisk 

aktivitet (Kaltsatou et al., 2014). Dans innebar även social kontakt med andra 

personer då den utfördes i grupp. En träningsaktivitet som utförs i grupp kan gynna 

den begränsade sociala funktionen. Genom att dans upplevdes motiverande ökar 

sannolikheten att träningen blir utförd, även hos personer där träning inte är en 

naturlig del av vardagen. Dans är en motiverande och social aktivitet som kan öka 

livskvaliteten hos personer med hjärtsvikt (Kaltsatou et al. 2014). Albert et al. (2015) 

menar att flera patienter upplever låg motivation till traditionell fysisk träning, vilket 

stärker litteraturstudiens resultat om att dans kan vara en bra träningsform för att få 

träningen utförd. Trötthet är vanligt förekommande hos patienter med hjärtsvikt 

(Whitehead, 2016). Med hjälp av fysisk träning kan tröttheten minska och patientens 

livskvalitet öka (Chen et al., 2018). Boing et al. (2017) menar att trötthet även 

förekommer vid andra sjukdomar som till exempel vid cancer. I Boing et al. (2017) 

tidigare studie får patienter med bröstcancer testa magdans i syfte att minska 

tröttheten, vilket har god effekt. Dans har god effekt på patienternas välmående såsom 

minskad trötthet, ökad social funktion och ökad motivation till träning. Utifrån 

dansernas positiva effekt på både patienter med hjärtsvikt och med cancer anses 

träningsformen vara överförbar till patienter med andra sjukdomar och med liknande 

symtom. Socialstyrelsen (2018) menar att fysisk träning i form av konditions- och 

styrketräning är viktigt för patienter som lever med hjärtsvikt. Träningen ska utföras 

regelbundet och vara individanpassad. Därför har Socialstyrelsen (2018) satt upp 

rekommendationer om att erbjuda patienter med hjärtsvikt fysisk träning riktad mot 

hjärtrehabilitering. Komplementära åtgärder som innebär fysisk aktivitet leds i 

dagsläget av en fysioterapeut (Socialstyrelsen, 2018). För att möjliggöra fysisk 

träning måste hälso- och sjukvårdspersonal arbeta utifrån patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) som menar att vårdpersonal endast får utföra de uppgifter som denne har 
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behörighet för. Därmed är samverkan i team ett måste för att kunna tillämpa den 

metod som passar patienten bäst (Forsberg, 2016). 

Trots vetenskapliga bevis på att fysisk träning ökar livskvaliteten hos patienter med 

hjärtsvikt används det i låg utsträckning inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 

2018). Uteslutande av komplementära behandlingsmetoder innebär att patienten 

fråntas möjlighet att ta del av den behandling som finns tillgänglig, vilket kan 

innebära att hälso- och sjukvården inte alltid lyckas tillgodose optimal vård vilket är 

en etisk och mänsklig rättighet (Carlson & Falkenberg, 2007; Vårdförbundet, 2016).  

Resultatet i den här litteraturstudiens belyser användandet av CD-skivan, ett 

hjälpmedel som gör det möjligt att kunna träna hemma. En viktig aspekt när det gäller 

teknisk utrustning är hänsynstagande till ålder och den tekniska utvecklingen som 

sker fortlöpande. Majoriteten av patienterna med hjärtsvikt är 60 år eller äldre 

(Zarrinkoub et al., 2013) och därmed kan flera av patienterna ha svårt att ta till sig och 

använda CD-skivan på ett korrekt sätt. Även för den yngre generationen kan det 

uppstå problem eftersom CD-skivan ses som en gammal produkt i förhållande till den 

teknik som idag används.  

Omfattande och strukturerad utbildning 

Okunskap om hjärtsvikt, både hos patienter och anhöriga, riskerade att viktiga 

symtom inte uppmärksammades (Hasanpour Dehkordi et al., 2016). Därför var en 

omfattande och strukturerad utbildning om sjukdomen och dess symtom och 

komplikationer väsentliga för patienternas välmående och livskvalité. Resultatet i den 

här litteraturstudien visade att given utbildning om hjärtsvikt förbättrade tröttheten 

och fysisk smärta hos patienterna. Symtom som dyspné och ödem kunde identifieras i 

tid, vilket resulterade i förbättrad livskvalitet. Vårdrelaterade återbesök minskades när 

omfattande och strukturerad utbildning om sjukdomen tillämpades (Freedland et al., 

2015; Sezgin et al., 2017). Seah et al. (2016) och Whitehead (2016) bekräftar i sina 

studier att patienter med hjärtsvikt upplever ångest, rädsla, depression och därmed har 

svårt att sova på nätterna, vilket leder till trötthet. Patienter kan leva i ovisshet om vad 

som kan vara viktigt att uppmärksamma när det gäller deras sjukdom (Albert et al., 

2015). Den bristfälliga kunskapen medför en rädsla för exempelvis fysisk träning, 

vilket kan leda till en känsla av att uppleva sig själv som dålig eller att inte kunna leva 

livet fullt ut. Patientens känslor av okunskap belyser vikten av personcentrerad 

utbildning. En omfattande och strukturerad utbildning utifrån varje individs 

förutsättningar och kunskap kan leda till att patienter blir mer delaktiga i sin 

vårdplanering och lättare kan leva med sin sjukdom (Forsberg, 2016; Rasjö Wrååk, 

2018). Omfattande och strukturerad utbildning kan därmed bidra till ökad livskvalitet 

hos patienten. Mangolian Shahrbabaki, Nouhi, Kazemi och Ahmadis (2017) visar att 

flera patienter inte bryr sig om sina symtom och därmed fortsätter att leva som 

vanligt. Risken med att fortsätta leva som vanligt kan innebära att symtomen förvärras 

ytterligare, vilket kan vara livshotande. Patienter som får bristande information 



 

 15 

uttrycker även en känsla av att tappa livsglädjen. Genom en omfattande och 

strukturerad utbildning samt djupare förståelse för sjukdomen kan patienterna 

motverka att symtomen förvärras och därmed öka sitt välmående och livskvalitet. 

Även Rasjö Wrååk et al. (2018) poängterar att fördjupad kunskap kan öka 

motivationen till bland annat egenvård. För att uppnå fullgod behandling, utbildning 

och egenvård menar Socialstyrelsen (2018) att patienten måste vara välinformerad. 

Litteraturstudiens resultat visade att omfattande och strukturerad utbildning minskade 

vårdrelaterade återbesök vilket var positivt för patienten genom ökad livskvalitet 

(Freedland et al., 2015; Sezgin et al., 2017). Med färre återbesök gynnas hälso- och 

sjukvården då det blir en minskad ekonomisk belastning (Socialstyrelsen, 2015). 

Färre vårdrelaterade återbesök kan även vara till godo för patienten genom att de 

vårdrelaterade utgifterna minskar för den enskilde. En omfattade och strukturerad 

utbildning förbättrade ett flertal olika symtom såsom ångest, depression och trötthet 

vilket ledde till ökad livskvalitet (Freedland et al., 2015; Hasanpour Dehkordi et al., 

2016; Sezgin et al, 2017). Omfattande och strukturerad utbildning som komplementär 

behandlingsmetod kan därmed göra stor positiv skillnad i patientens vardagliga liv 

genom en ökad livskvalitet. 

Enligt Mangolian Shahrbabaki et al. (2017) upplever patienterna rädsla för att berätta 

om sin hjärtsvikt till anhöriga. Därför är det viktigt som hälso- och sjukvårdspersonal 

att visa empati genom att ta sig tid och lyssna på vad varje enskild patient har att säga 

(Forsberg, 2016). Resultatet i den här litteraturstudien visade att omfattande och 

strukturerad utbildning ökade självförtroendet hos patienterna (Sezgin et al., 2017). 

En utförlig och individanpassad utbildning kan därmed bidra till att patienter med 

hjärtsvikt vågar berätta om sin sjukdom till anhöriga.  

Konklusion / Implikation 

Resultatet visar att komplementära behandlingsmetoder kan påverka patienters 

livskvalitet både fysiskt och psykiskt. Fysisk träning har bevisats ha god effekt på 

patienternas livskvalitet. Arbetet belyser flera olika komplementära 

behandlingsmetoder som ger ökad muskelstyrka och kondition samt meditativa 

effekter, såsom minskad trötthet och reducerad ångest. Beroende på träningsform kan 

de utföras både i grupp och individuellt. Resultatet visar även på flertalet olika 

tillvägagångssätt gällande omfattande och strukturerad patientutbildning samt 

utbildningsmaterial som patienterna själva kan använda. Utbildningsmaterialet som 

presenteras kan användas både i hemmet och inom vården för att förstärka given 

utbildning. Ytterligare sågs positiva resultat gällande stödjande åtgärder, såsom KBT, 

telefonkontakt och vård i hemmet. Patienterna upplevde sig vara mer tillfredsställda 

med livet där minskade symtom såsom depression och ångest kunde ses.  

Komplementära behandlingsmetoder såsom telefonkontakt, utgivande av 

utbildningsmaterial och vård i hemmet skulle kunna utföras av en 

allmänsjuksköterska. De övriga komplementära behandlingsmetoderna som 
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framkommer i resultatet kräver ytterligare utbildning och eventuellt även tillhörande 

legitimation, såsom vid KBT.  

Meditativ och motiverande träning kan idag inte initieras av sjuksköterskan, men med 

ytterligare forskning och kunskap skulle detta kunna vara möjligt i framtiden. 

Synliggörandet av komplementära behandlingsmetoder skulle med fördel kunna 

förstärkas och tydliggöras ytterligare redan under grundutbildningen för hälso- och 

sjukvårdspersonal.  
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Research article 
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Artikel 1 

 

 

Referens Chen, D. M., Yu, W. C., Hung, H. F., Tsai, J. C., Wu, H. Y. & Chiou A. F. (2018). The effects of 

Baduanjin exercise on fatigue and quality of life in patients with heart failure: A randomized 

controlled trial. European Journal of Cardiovascular Nursing, 17(5), 456–466. doi: 

10.1177/1474515117744770 

Land  

Databas 

Taiwan 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka effekten av Baduanjin-träning relaterat till trötthet och 

livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt. 

Metod:  

Design 

Parallell randomiserad kontrollstudie med longitudinell underökningsdesign.   

Kvantitativ design 

Urval 80 patienter deltog från två stora medicinska center i norra Taiwan. De skulle vara diagnostiserade 

med stabil hjärtsvikt NYHA klass I-II, vara 20 år eller äldre och en videoapparat skulle finnas i 

hemmet. 

Datainsamling December 2013 – november 2014.  

Modifierad Piper Fatigue Scale (PFS) och MLHFQ användes. Även strukturerade frågeformulär 

inkluderande demografisk- och klinisk information och fysiologiska mätningar. 

Dataanalys SPSS version 19.0, ett oberoende t-test och x2 mätte homogenitet mellan grupperna vid baslinjen. 

Analysis of Variance (ANOVA) användes mellan grupperna för att testa förändringar över tiden. 

ANOVA f-test för statistisk test av medelvärdet. GEE jämförde mellangruppsliga differenser 

gällande trötthet och livskvalitet samt tillhandahöll konsekventa befolkningsberäkningar av 

regressionsparametrarna. Ett P-värde på 0,05 ansågs statistiskt signifikant. 

Bortfall 17 deltagare 

Slutsats Under 12 veckor bedrevs Baduanjin som är en form av Kinesisk Qigong innehållande enkla och 

långsamma rörelser. Träningsformen genomfördes vid tre tillfällen per vecka som komplementär 

behandling för patienter med hjärtsvikt. Resultaten jämfördes mot en kontrollgrupp som erhöll 

konventionell vård och som fortsatte med sin vanliga livsstil. Livskvalitet och fatigue mättes och 

jämfördes med kontrollgruppen. Signifikanta förbättringar på båda parametrar kunde ses hos de 

som utförde Baduanjin medan kontrollgruppen visade det motsatta. Baduanjin visade sig både 

vara säkert, effektivt och accepterat hos deltagarna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
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Referens Freedland, K. E., Carney, R. M., Rich, M. W., Steinmeyer, B. C. & Rubin, E. H. (2015). Cognitive 

Behavior Therapy for Depression and Self-Care in Heart Failure Patients: A Randomized Clinical 

Trial. JAMA Internel Medicine, 175(11), 1773–1782. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.5220. 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet var att bedöma effekten av en kombinerad KBT intervention för depression och egenvård 

vid hjärtsvikt. 

Metod:  

Design 

Enkelblindad randomiserad kontrollstudie utförd i parallellgrupp 

Kvantitativ design 

Urval 158 patienter från Washington University Medical Center i St Louis. Deltagarna skulle haft 

hjärtsvikt i tre månader eller mindre, diagnostiserade som NYHA klass I–III och skulle ha 14 eller 

mer på Beck Depression Inventory skalan (BDI-II). 

Datainsamling 4 januari 2010 - 28 juni 2013. De primära dataanalyserna genomfördes i februari 2015.  

I studien användes mätverktygen the Depression Interview och Structured Hamilton användes för 

att diagnostisera depression och för att bedöma dess svårighetsgrad på Hamilton Rating Scale for 

Depression. Ytterligare gjordes ett 6-minute walk test (6MWT), National Institute of Health’s 

Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS), Becks Depression 

Inventory-II (BDI-II), Beck Anxiety Inventory, Self-Care of Heart Failure Index, Kansas City 

Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) och SF-12. 

Dataanalys X2 och t-tester användes för att jämföra grupperna vid baslinjen. Autoregressiv kovariansstruktur 

användes för att utvärdera resultatet. 

Bortfall 26 deltagare 

Slutsats Studien mätte effekten av KBT kopplat till livskvalitet, fatigue, depression, social funktion och 

ångest. Patienterna delades in i en kontrollgrupp och en interventionsgrupp där kontrollgruppen 

erhöll vanlig vård, utbildningsmaterial och telefonsamtal. Interventionsgruppen erhöll utöver 

ovannämnd vård en standardiserad KBT och en hjärtsviktsspecifik KBT anpassad efter varje 

individ. KBT utfördes en timma i veckan under sex månader. Efter de sex månaderna fick 

patienterna stöttning i form av telefonsamtal för att motverka återfall. Livskvalitet, ångest, 

depression och social funktion förbättrades tydligt hos deltagarna i interventionsgruppen. 

Förbättringarna kvarstod även efter avslutad studie. Samma patienter visade dessutom på färre 

återbesök till vårdinstans. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



 

 IV 

Artikel 3           Bilaga C 

 

 

Referens Hasanpour Dehkordi, A., Khaledi-Far, A., Khaledi-Far, B. & Salehi-Tali, S. (2016). The effect of 

family training and support on the quality of life and cost of hospital readmissions in congestive 

heart failure patients in Iran. Applied Nursing Research, 31, 165–169. doi: 

10.1016/j.apnr.2016.03.005 

Land  

Databas 

Iran 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka effekterna av familjeutbildning och stöd kopplat till livskvalitet samt 

kostnaden för återinskrivning hos patienter med hjärtproblem. 

Metod:  

Design 

Enkelblindad randomiserad kontrollstudie. 

Kvantitativ design 

Urval Studien genomfördes i Shahrekord, sydvästra Iran och omfattade 90 patienter i mellan 50-65år. EF 

var under 45%, de skulle vara hjärtsviktsdiagnostiserade, läs- och skrivkunniga.   

Datainsamling Från första mars 2012 till första september 2013.  

Tvådelat frågeformulär användes för demografisk karaktär, klinisk status och ordinerade 

behandlingar. SF-36. 

Dataanalys SPSS version 19 användes genom deskriptiv statistik tillsammans med ett oberoende och parat t-

test. Cronbach’s alpha användes för analys av SF-36. 

Bortfall Ej nämnt 

Slutsats Efter utskrivning hölls omfattande och strukturerad utbildning vid tre tillfällen med patienter och 

dess anhöriga tillhörande en interventionsgrupp för att öka förståelsen om bland annat medicin, 

diet, tecken, symtom och sjukdomsspecifika komplikationer. Målsättningen var att patienten 

tillsammans med anhöriga skulle kunna identifiera specifika tecken och symtom kopplat till 

hjärtsvikt, så som dyspné, ihållande hosta och ödem med flera. De skulle också kunna förklara 

lämpliga åtgärder för att motverka symtomuppkomst. Exempel på åtgärder kunde vara justering av 

diuretika och vätskerestriktion. Resultaten jämfördes med en kontrollgrupp som erhåll vanlig 

hjärtsviktsvård. Signifikanta förbättringar kunde ses hos interventionsgruppen kopplat till bland 

annat ökad livskvalitet, minskad trötthet, minskad fysisk smärta och ökad social funktion. I 

kontrollgruppen visade resultaten det motsatta.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



 

 V 

Artikel 4           Bilaga C 

 

 

Referens Hägglund, E., Hagerman, I., Dencker, K. & Strömberg, A. (2017). Effects of yoga versus 

hydrotherapy training on health-related quality of life and exercise capacity in patients with heart 

failure: A randomized controlled study. European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(5), 381–

389. doi: 10.1177/1474515117690297 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att avgöra om yoga och hydroterapeutisk utbildning hade lika stora effekter 

på livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt. Även jämförelser av effekterna på träningskapacitet, 

kliniska resultat och symtom på ångest och depression mellan och inom de två grupperna gjordes. 

Metod:  

Design 

En randomiserad kontrollerad icke-inferioritetsstudie. 

Kvantitativ design 

Urval Totalt 40 patienter med hjärtsvikt rekryterades från kardiologiinstitutionen vid Karolinska 

Universitetssjukhuset, Huddinge. För att ingå i studien skulle deltagarna vara mellan 18 - 80 år 

och diagnostiserade enligt European Society of Cardiology guide-lines som inkluderade heart 

failure with reduced ejection fraction (HFrEF) och / eller heart failure with preserved ejection 

fraction (HFpEF) av både ischemisk och icke-ischemisk härkomst till hjärtsvikt NYHA klass I-III. 

Patienterna skulle ha varit stabila i deras hjärtsvikt och ha optimala doser av medicinsk behandling 

i minst en månad. 

Datainsamling Februari 2011 - januari 2012.  

6MWT, sit-to-stand test (STST), Nellcor OxyMax N-65P - en perifier oxygen saturationsmätare 

(pox), KCCQ, de venösa blodprover NT-pro BNP, CRP, Krea, och Hb. Även Euro Quol, EQ-

VAS, The Patient Health Quastionare depression module (PHQ-9) The Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) användes för att samla in data. 

Dataanalys Deskriptiv statistik tillsammans med x2, mann-whitney och students t-test. Ett p-värde <0.05 sågs 

vid alla värden. PASW statistics version 18 användes. Inomgruppsliga analyser användes med 

hjälp av parat t-test 

Bortfall 25%  

Slutsats Två grupper jämfördes mot varandra under 12 veckor. En interventionsgrupp som bedrev Yoga 

och en grupp som genomförde Hydroterapi. Yoga utövades i grupp under 60 minuter vid två 

tillfällen i veckan, utöver detta ombads deltagarna att resterande dagar utföra yoga i hemmet. 

Övningar i hemmet gjordes med hjälp av tilldelat instruktionsmaterial bestående av en CD-skiva 

med de olika Yogaövningarna med fokus på olika positioner, avslappning, meditation och 

andning. Hydroterapin bedrevs i uppvärmd bassäng under 45 minuter två gånger i veckan 

Träningen fokuserade på de muskler som används i vardagen. Deltagarna som utförde hydroterapi 

ombads att komplettera träningen med lätt träning övriga dagar, till exempel knäböj, biceps- och 

tricepsövningar med gummiband samt promenader. Båda gruppernas deltagare förbättrade sin 

träningskapacitet och fick minskad ångest. Yogagruppen fick förbättrad hälsorelaterad livskvalitet 

och ökad social funktion samt minskad symtomfrekvens och depression. Patienterna som utförde 

hydroterapi fick bättre styrka i benen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 5           Bilaga C 

 

 

 

 

 

 

Referens Kaltsatou, A. C., Kouidi, E. I., Anifanti, M. A., Douka, S. I. & Deligiannis, A. P. (2014). 

Functional and psychosocial effects of either a traditional dancing or a formal exercising training 

program in patients with chronic heart failure: a comparative randomized controlled study. 

Clinical Rehabilitation, 28(2), 128–138. doi: 10.1177/0269215513492988 

Land  

Databas 

Grekland 

PsycInfo 

Syfte Studiens syfte var att jämföra effekterna av traditionell dans med konventionell träning när det 

gäller funktions- och kardiovaskulära fördelar och motivation hos patienter med kronisk hjärtsvikt 

Metod:  

Design 

Randomiserad kontrollstudie 

Kvantitativ design 

Urval Totalt 51 grekiska patienter med kronisk hjärtsvikt NYHA klass II-III rekryterades från det 

amerikanska Hellenic Educational Progressive Association Universitetssjukhuset i Thessaloniki. 

Datainsamling Data samlades in med hjälp av Borg Scale, Intrinsic Motivation Inventory (IMI), Life Satisfaction 

Inventory, SF-36, STST, Berg Balance Scale, Strength testing: Baseline Leg Dynamometer och 

EKG. Även ett Cardiopulmonary test utfördes på ett löpband. Alla mätningar skedde klockan 9 - 

11 på morgonen.   

Dataanalys Data analyserades med hjälp av Statistical Package for Social Sciences där programvaran 

versionen 20.0 för Windows användes. Kolmogorov-Smirnov-testet användes för att undersöka 

distributionens normalitet. Förändringar av variabler inom de olika grupperna utvärderades med 

hjälp av tvåvägs ANOVA. Även en envägs ANOVA tillsammans med ett Bonferroni post hoc-

testet användes för att se skillnader. Slutligen användes Peason’s korrelationskoefficient för att 

mäta medelvärdet och signifikansnivån. 

Bortfall Sex deltagare 

Slutsats Under åtta månader testades effekterna utifrån traditionell grekisk dans och fysisk träning i form 

av kondition och styrketräning jämfört med en kontrollgrupp. De patienter som dansade och 

tränade på gym utförde sin träning tre gånger i veckan 60 minuter per tillfälle. Kontrollgruppen 

fortsatte med standardiserad vård utan träning. I dans- och träningsgruppen förbättrades 

tillfredsställelse i livet och livskvalitet signifikant och i dansgruppen sågs även en ökad motivation 

till fortsatt träning. Kontrollgruppen visade antingen på motsatt effekt eller ingen effekt alls. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



 

 VII 

Artikel 6        Bilaga C 

 

 

Referens Ng, AYM. & Wong FKY. (2018). Effects of a Home-Based Palliative Heart Failure Program on 

Quality of Life, Symptom Burden, Satisfaction and Caregiver Burden: A Randomized Controlled 

Trial. Journal of Pain and Symtom Management, 55(1), 1–11. doi: 

10.1016/j.jpainsymman.2017.07.047 

Land  

Databas 

Kina 

PsycINFO 

Syfte Studien syftade till att undersöka hur vida ett hembaserat palliativt hjärtsviktsprogram hade effekt 

på patienternas livskvalitet, symtombörda, tillfredsställelse och vårdgivares påfrestning. 

Metod:  

Design 

En två-grupps randomiserad kontrollstudie. 

Kvantitativ design 

Urval 84 patienter från tre sjukhus i Hong Kong deltog i studien. Deltagarna skulle ha hjärtsvikt NYHA 

klass III-IV beräknat ha ett års livslängd kvarstående. De skulle ha besökt sjukhuset >2 på grund 

av hjärtsviktsrelaterade symtom, ha fysiska eller psykiska symtom trots optimal behandling och 

dessutom uppfylla Prognostic Indicator Guidance och Gold Standards Frameworks kriterier. 

Datainsamling Alla uppgifter samlades in vid tre tillfällen under tiden maj 2013 – juni 2015. 

McGill Quality of Life Quastionare – Hong Kong, The Chronic Heart Failure Quastionare – 

kinesisk, Edmonton Symtom Assessment Scale och The Paliative Performance Scale användes för 

insamling av data. Även ett lokalt instrument med 12 frågor gällande patienters tillfredsställelse 

och Zarit Burden Interview för att mäta vårdgivarens börda. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av Predictive Analysis SoftWare (PASW) Statistics 18. Beskrivande 

statistik användes för att presentera de demografiska och kliniska egenskaperna. En upprepad 

mätanalys av varians användes för att undersöka effekterna av hembasserad palliativ vård på 

kontinuerliga utfallsvariabler som normalt distribueras. Alla statistiska skillnader var tvåsidiga, 

med en alfasättning på 0,05. Om den normala fördelningsprincipen inte fungerade, testades 

Friedman och Mann-Whitney U-testerna för jämförelse mellan grupperna över tiden. Wilcoxons 

signerade rankningstest användes för analys inom gruppen över tiden. Bonferroni correction 

användes för att skydda mot den eskalerande risken för ett typ I-fel på grund av multipla 

jämförelser där det definierade värdet av den totala alfanivån dividerades med antalet par som 

jämförts. Alla analyser genomfördes på en Intention-To-Treat. Saknad av data beräknades med 

multipel imputationsmetod. Effektstorleken uppskattades genom en beräkning av partiell eta 

kvadrat, där de små, måttliga och stora effekterna definierades som 0,01, 0,06 respektive 0,14. 

Bortfall 29 deltagare 

Slutsats Under 12 veckor erbjöds patienterna ett så kallat Home-based Palliative Heart Failure (HPHF)-

program för att underlätta övergången från sjukhus till hemmet. Programmet innefattade 

hembesök och telefonsamtal från specialistutbildad personal. Fokus låg på att bedöma och hantera 

symtom, vara ett socialt stöd, diskutera önskemål kopplat till behandling samt hantering av 

existentiella- och spirituella aspekter. Förbättringar påvisades hos deltagarna i 

interventionsgruppen kopplat till: minskad trötthet, ökad allmän tillfredsställelse och förbättrade 

psykologiska-, fysiska- och existentiella livskvalitetsaspekter.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 7           Bilaga C 

 

 

Referens Sezgin, D., Mert, H., Özpelit, E. & Akdeniz, B. (2017). The effect on patient outcomes of a 

nursing care and follow-up program for patients with heart failure: A randomized controlled trial. 

International Journal of Nursing Studies, 70, 17–26. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2017.2.013 

Land  

Databas 

Turiket 

PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att undersöka effekten av ett omvårdnads- och uppföljningsprogram för 

patienter med hjärtsvikt gällande egenvård, livskvalitet och återbesök till sjukhus. 

Metod:  

Design 

En randomiserad kontrollerad studie genomfördes som ett enkelblindat test på en enda vårdinstans 

i Turkiet. 

Kvantitativ design 

Urval 90 patienter alla med hjärtsvikt klassade i NYHA klass II-III. Alla skulle vara 18 år eller äldre, 

skulle förstå engelska och turkiska och vara orienterad i tid, plats och rum. 

Datainsamling Augusti 2012 – februari 2014. 

På ett universitetssjukhus i Turkiet samlades deltagares in från en hjärtavdelning mellan augusti 

2012 till februari 2014. 

För dataanalys användes Self-Care of Heart Failure Index och Left Ventricular Dysfunction Scale. 

Dataanalys SPSS 15.0, oberoende grupp t-test för kontinuerliga variabler och ett x2- test för kategoriska 

variabler användes tillsammans med Bonferroni-justerat oberoende grupp t-test. Trots att en 

deltagare föll bort under analysfasen valde forskarna att ändå räkna på fullt antal för att undvika 

bias. 

Bortfall Fyra deltagare, alltså 4,5% 

Slutsats Interventionen innefattade omfattande och strukturerad utbildning om vad patienten skulle tänka 

på gällande hjärtsvikt och introduktion av tilldelat utbildningsmaterial. Utbildningsmaterialet 

bestod av ett utbildningshäfte om hjärtsvikt samt en dagbok för möjlighet att dokumentera positiv 

eller negativ utveckling gällande blodtryck, puls, eventuella symtom som till exempel ödem samt 

om medicinska ändringar gjorts. Ett informationshäfte innehållande viktiga beaktanden kring 

sjukdomen, samt vad patienten bör göra i situationer som kräver ytterligare sjukvård gavs till 

deltagarna. Hälso- och sjukvården ringde patienterna varannan vecka. Resultaten jämfördes mot 

resultaten i en kontrollgrupp som erhöll vanlig vård bestående av fysisk undersökning och 

information om hjärtsvikt. I interventionsgruppen kunde signifikanta förbättringar ses såsom: ökad 

livskvalitet, förbättrad egenvård, bättre självförtroende och färre vårdrelaterade återbesök.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
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Referens Sherwood, A., Blumenthal, J. A., Koch, G. G., Hoffman, B. M., Watkins, L. L., Smith, P, … 

Hinderliter, A. L. (2017). Effects of Coping Skills Training on Quality of Life, Disease 

Biomarkers, and Clinical Outcomes in Patients With Heart Failure: A Randomized Clinical Trial. 

Circulation: Heart failure, 10(1). doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.116.003410. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att mäta effekten av en telefonbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT). 

Metod:  

Design 

En randomiserad kontrollstudie utförd på en enda plats 

Kvantitativ design  

Urval 180 deltagare från Duke University Medical Center, the UNC Health Care System och the 

Durham VA Medical Center.  

18 år eller äldre, NYHA klass II-III och haft hjärtsvikt i minst tre månader. EF 40% eller mindre 

Datainsamling September 2009 – januari 2014  

Mätning gjordes med hjälp av BNP, Left Ventricular Ejection Fraction, 24 timmars mätning av 

hjärtfrekvensvarians. Även flödesmedierad dilatation av brachialartären, CRP, KCCQ, BDI-II, 

Speilverger State-Trait Anxiety and Inventory, HF Attitudes About Impairment Questionnaire och 

6MWT användes. 

Dataanalys Gjordes genom SAS 9.3, evaluering av all intervention baserades på Intention-to-treat, multipel 

intervention vid avsaknad av data genom PROC MI. Variabler i sjukdomsgrad och livskvalitet 

utvärderades genom två separata linjära modeller. Vid utvärderande av behandlingseffekt på 

kliniska utfall användes Cox proportional hazards models. Vid inverkan av behandling kopplat till 

hospitalisering av dödsfall användes Wei-Lin-Weissfeld. 

Bortfall 10 deltagare 

Slutsats KBT genomfördes via telefon en gång i veckan under 30 minuter per tillfälle under 16 veckor. 

Inledningsvis handlade samtalen om bland annat kost, saltrestriktion, daglig vikt, träning och 

medicinering. Vidare övergick samtalen till mer specifika copingstrategier så som avslappning, 

kognitiv omstrukturering, visualisering, problemlösning och anpassning av aktivitetsintensitet. 

Deltagarna i interventionsgruppen förbättrade sin livskvalitet, fysiska förmåga och egenvård. 

Depressiva symtom minskade. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
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Referens Sun, J., Buys, N. & Jayasinghe, R. (2014). Effects of community-based meditative Tai Chi 

programme on improving quality of life, physical and mental health in chronic heart-failure 

participants. Aging & Ment Health, 18(3), 289–295. doi: 10.1080/13607863.2013.875120 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Studien syftade till att undersöka effekter av Tai Chi-träning kopplat till hälsa genom att jämföra 

skillnader mellan pre- och postintervention inom en grupp av postkirurgiska patienter med 

hjärtsvikt som deltog i ett kommunbaserat Tai Chi-program. 

Metod:  

Design 

Randomiserad konttrollstudie. 

Kvantitativ design 

Urval 41 patienter från Gold Coast Hospital. Alla skulle vara diagnostiserade med hjärtsvikt och ha 

genomgått kirurgisk operation och vara i behov av sekundärt preventionsprogram. Ingen tidigare 

erfarenhet av Tai Chi träning. 

Datainsamling September 2012 – oklart 

SF-12, The General Health Questionnaire, The resilience Scale och fysiologiska mätvärden. 

Dataanalys För analys användes SPSS version 20.00. Differenser, differenser mellan pre- och postintervention 

i Tai Chi gruppen jämfördes med hjälp av ett tvådelat test. Alpha = 0.05. Storleken på 

behandlingsrelaterade effekter bestämdes med hjälp av Cohen’s d-effect size for t-test. 

Bortfall Ej nämnt 

Slutsats Under ett halvår utförde patienter med hjärtsvikt Tai Chi. Träningen ägde rum två gånger i veckan, 

60 minuter per tillfälle. Tai Chi-träningen fokuserade på andning, balans, flexibilitet, 

koncentration och reducering av stress. Psykisk hälsa, självförtroende, blodtryck, Body Mass 

Index (BMI) och hälsorelaterade livskvalitet mättes hos patienter som deltog i Tai Chi. Samtliga 

parametrar förbättrades.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 10           Bilaga C 

 

Referens Wang, T. C., Huang, J. L., Ho, W. C. & Chiou, A. F. (2016). Effects of a supportive educational 

nursing care programme on fatigue and quality of life in patients with heart failure: a randomised 

controlled trial. European Journal of Cardiovascular Nursing, 15(2), 157–67. doi: 

10.1177/1474515115618567 

Land  

Databas 

Taiwan 

CINAHL 

Syfte Studiens syfte var att undersöka effekterna av ett stödjande och utbildande omvårdnadsprogram 

gällande trötthet och livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt. 

Metod:  

Design 

Longitudinell randomiserad konttrollstudie. 

Kvantitativ design 

Urval 92 patienter från en kardiovaskulär avdelning på ett medicinskt center i Taichung City. 

Alla skulle vara diagnostiserade med hjärtsvikt NYHA klass I-IV, kunna prata Mandarin och 

taiwanesiska. 

Datainsamling Juni – November 2012 

För insamling användes en klinisk version av den förkortade PFS och kinesisk version av 

MLHFQ. 

Dataanalys SPSS version 18.0, oberoende t-test, x2 för undersökning av homogenitet mellan grupperna vid 

baslinjen och GEE användes. Ett P-värde på 0.05 visade på statistisk signifikans. 

Bortfall 17 deltagare 

Slutsats Ett omfattande och strukturerat utbildningsprogram innehållande bedömning, övervakning och 

hantering av trötthet och livskvalitet utfördes för patienter med hjärtsvikt. Utbildningstillfällena 

varade i 30 minuter och genomfördes vid fyra tillfällen. I samband med utbildningen tilldelades 

patienterna en broschyr med information om hjärtsvikt, trötthet och råd gällande kost, lämplig 

träning samt energisparande åtgärder. Patienterna tilldelades även en loggbok där de hade 

möjlighet att dokumentera utveckling av symtom och hur dessa hanterats. Utöver omfattande och 

strukturerad utbildning kunde patienterna vid behov kontakta hälso-och sjukvårdspersonal för stöd 

vid uppkomna problem. Telefonsamtalen stärkte dessutom redan given utbildning. Interventionen 

förbättrade livskvaliteten och minskade tröttheten hos patienterna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
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