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Sammanfattning Hjärtsvikt är ett globalt hälsoproblem som har en sämre prognos än 

många andra kroniska sjukdomar. För samhället innebär tillståndet 

en stor kostnad eftersom hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till 

sjukhusinläggning. Patienterna upplever den sviktande kroppen som 

ett lidande och har därför svårt att känna igen förvärrningar av 

tillståndet, vilket hör ihop med att de har brister i sin kunskap om 

sjukdomshantering. Därför är det av betydelse att sjuksköterskan 

har kunskap om vilka utbildningsinsatser som leder till att 

patientens välmående och egenvård främjas. Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors utbildningsinsatser och dess resultat hos patienter 

med hjärtsvikt. Studien genomfördes som en litteraturstudie och 

baseras på 11 vetenskapliga artiklar som granskats och bearbetats. I 

resultatet framkom att sjuksköterskans utbildningsinsatser varierade 

vad det gäller form och innehåll. Utbildningsinsatserna gavs i 

hemmet, via telefon och på vårdinrättningar. Innehållet i 

utbildningsinsatserna fokuserade på tillståndet, livsstil och på 

psykisk och social livskvalitet. Alla utbildningsinsatser i dess olika 

form och innehåll ledde till förbättrade effekter hos patienten. Mer 

utbildning i sjuksköterskeutbildningen behövs för att kunna utbilda 

patienter till egenvård samtidigt som mer forskning krävs för att 

bättre påvisa sambandet mellan egenvård och bättre livskvalitet. 

Om sjuksköterskan använder sig av den befintliga forskningen kring 

utbildningsinsatsernas effekter kommer patienterna bli mer 

delaktiga eftersom de på grund av sin kunskap kan vara med och 

påverka sin vård.  
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Abstract    

Heart failure is a global health problem with a prognosis which is 

worse for this disease than for other chronic diseases, which causes 

early passing. Society pays large amounts for healthcare when 

patients are rehospitalized. Patients’ see their dysfunctional body as 

a suffering and this makes it hard for them to recognize worsening 

of the condition, which is related to their lack of knowledge 

regarding self-management. Therefore it’s important that nurses 

work with educating patients about self-management. The aim was 

to describe nurses’ education efforts and its effects in patients with 

heart failure. The study was conducted as a literature review and 

based on eleven scientific articles that has been reviewed and 

processed .The key findings that emerged was that nurses’ 

education efforts varied regarding shape and contents. The 

education was given in the patients’ home, through phone or at 

health care facilities. The content of the education efforts was 

focused on the condition, lifestyle and on mental and social quality 

of life. All the education efforts with its variety in shape and content 

gave the patients improved effects. More education for nursing 

students is needed so that they can educate patients in self-

management, while more research is needed to demonstrate the 

correlation between increased self-management and better quality 

of life. If nurses embrace the research about the education efforts 

effect patients will become more involved in their treatment due to 

their new knowledge. 
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Inledning 

Idag lever cirka 250 000 svenskar med hjärtsvikt och 30 000 personer insjuknar varje år i 

Sverige (Hjärt- Lungfonden, 2011a). Ungefär hälften av alla drabbade lever som längst sex 

år efter att de har fått sin diagnos. Globalt är hjärtsjukdomar där hjärtsvikt ingår, utbrett och 

den trend som pågår är att hjärtsvikten ökar, vilket leder till konsekvensen att drabbade 

personer avlider i medelåldern på grund av sitt tillstånd (Mackay och Mensah, 2004). 

Vården som patienter med hjärtsvikt får idag medför stora kostnader för samhället eftersom 

att dessa patienter är mer eller mindre beroende av slutenvård (Socialstyrelsen [SoS], u. å a) 

och av primärvård. De stora kostnaderna hör ihop med att de har ett stort antal 

rehospitaliseringar,
1
då hjärtsvikt är den vanligaste anledningen till inläggning på sjukhus 

bland patienter över 65 år (Ericson och Ericson 2012). För att kunna uppnå Hjärt- 

Lungfondens (2011a) mål om att förlänga överlevnadstiden med det dubbla är det av stor 

betydelse att sjuksköterskan har kunskap och kompetens att bedriva en kvalitativt god och 

säker omvårdnad. Sjuksköterskans utmaning inom omvårdnaden är att göra patienten 

delaktig genom att utbilda om egenvård (Eikeland, Haugland och Stubberud, 2011)med 

målet att patienten själv kan ta ansvar för att genomföra nödvändiga livsstilsförändringar 

samt ha förmåga att hantera sin nya situation efter utskrivning från sjukhuset. Det är viktigt 

att som sjuksköterska informera patienten om vad som händer i vården exempelvis gällande 

undersökningar och behandlingar (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten och Suserud, 

2003). Om detta inte utförs blir det ett lidande för patienten när de inte förstår vad som 

händer gällande deras vård och behandling. 

 

Under 1990-talet etablerades Europas första hjärtsviktsmottagningar i Sverige (Strömberg, 

Mårtensson, Fridlund och Dahlström, 2001) och blev därför en förebild för andra länder i 

utvecklingen av sjuksköteskeledda mottagningar (Strömberg, 2005c). Detta ledde 

forskningen framåt då det var av stort intresse att få fram effekterna av de 

sjuksköterskeledda mottagningarna (Strömberg, 2005c). Ett tecken på att forskning kring 

utbildningsinsatser är aktuellt och behövs är att Europakommissionen (2011) 

uppmärksammar detta i ett pressmeddelande förra året där de skriver att de vill ha in 

synpunkter från allmänheten gällande vad de anser om behovet av utbildningsinsatser via 

digitala verktyg (e-hälsa). Sjuksköterskan har ett ansvar att ge en kvalitativt god omvårdnad 

utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (Svensk sjuksköterskeförening 2010). För 

att öka patientens egenvård och livskvalitet är det av betydelse att sjuksköterskan har 

kunskap om vilka utbildningsinsatser som har bäst effekt.  

 

 

                                                 
1
 I denna litteraturstudie innebär begreppet rehospitalisering att patientens symtom och 

tillstånd blir så pass förvärrat att en sjukhusinläggning är nödvändig. 
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Bakgrund 

Hjärtsvikt 

För att sjuksköterskan ska kunna utföra sin omvårdnad gentemot patienten på bästa sätt 

behövs kunskap (Dahlström, 2005) om vad hjärtsvikt innebär. Kunskapen ska gälla vad 

tillståndet är, vad det beror på, symtom, hur diagnos ställs och att det finns olika 

klassificeringar av hjärtsvikt. Någon vedertagen definition av hjärtsvikt finns inte utan när 

begreppet används menas ett tillstånd där hjärtat inte klarar av att försörja kroppens alla 

organ med tillräcklig blodtillförsel, med andra ord så sviktar hjärtats pumpfunktion. 

Däremot är det konstaterat att tillståndet (Dahlström, 2005) beror på en bakomliggande 

rubbning i hjärtats funktion. Andersson (2012) tar upp de vanligaste orsakerna till hjärtsvikt 

som är ischemisk hjärtsjukdom med eller utan tidigare hjärtinfarkt, klaffel, diabetes, 

alkoholism, hypertoni samt hjärtmuskelsjukdomar. Även faktorer utanför hjärtat kan vara 

en orsak till tillståndet så som gifter eller läkemedel. Symtomen vid hjärtsvikt kan vara 

många, svåra (Dahlström, 2005) för patienten att känna igen och associeras inte alltid med 

just hjärtsvikt. Ett tidigt symtom är dyspné, vilket uppstår på grund av ökat ventryck. 

Främst kommer dyspnén vid arbete men efterhand som tillståndet försämras kommer 

dyspnén även vid vila. Cyanos är ett annat symtom vid hjärtsvikt och uppkommer på grund 

av den försämrade blodtillförseln. När hjärtfunktionen sviktar leder det till ankel- och 

benödem, patienten blir också trött och allmänpåverkad. Leversvullnad och ascites är 

ytterligare symtom som kommer i senare stadier av tillståndet och orsakas av det ökade 

ventrycket. Diagnosen hjärtsvikt ställs om patienten (Dahlström, 2005) uppvisar typiska 

symtom i arbete eller vila, även objektiva tecken som exempelvis rubbad hjärtfunktion kan 

ses på elektrokardiografi (EKG). Detta ska finnas men är inte alltid ett krav beroende på 

vilka symtom patienten uppvisar.  

 

När diagnosen är ställd görs en subjektiv funktionsklassificering över hjärtsviktens 

svårighetsgrad med hjälp av New York Heart Association, NYHA (American Heart 

Association [AHA], 2011). Fyra stycken funktionsklasser finns, där klass I innebär att 

patienten har nedsatt hjärtfunktion men inte har några symtom. Patienter i Klass II har en 

lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet men endast vid ansträngning medan i klass III 

har patienten en medelsvår hjärtsvikt med mer påtaglig andfåddhet och trötthet vid lättare 

ansträngning. Den sista klassen heter klass IV och innebär att patienten har en svår 

hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet i vila. I denna klass är patienten ofta sängbunden. 

Klassificeringen är inte exakt men praktisk och ger en inblick i hur patientens vardagliga liv 

påverkas och därmed hur livskvaliteten påverkas. 

 

Livskvalitet 

Hjärtsvikt är förknippad med en förkortad levnadstid på grund av den dåliga prognosen 

(Dobre, Jaarsveld, Ranchor, Arnold, Jongste & Haaijer Ruskamp, 2006) vilket är en av 

anledningarna till försämrad livskvalitet och detta gör att målet med behandlingen enligt 

Hjärt- Lungfonden (2011a) är att öka överlevnaden i form av dubbelt antal levnadsår och 

att fullgod livskvalitet ska uppnås. Enligt Dahlström (2005) är hjärtsvikt det tillstånd som 
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påverkar livskvaliteten mest till det sämre, bland flera andra kroniska sjukdomar, vilket 

beror på den förkortade överlevnadstiden och att patienterna blir så påverkade av sitt 

tillstånd. 

 

Mårtensson (2005) skriver att hälsorelaterad livskvalitet innebär fokus på individens 

uppfattning om sin hälsa och sin hälsostatus i jämförelse med vad individen önskat sig att 

den skulle vara. Det vanligaste är att vården fokuserar på hälsorelaterad livskvalitet då detta 

påverkar patienten subjektivt och är en mångdimensionell upplevelse. De fem omnämnda 

domänerna i hälsorelaterad livskvalitet är (Strömberg, 2001; Mårtensson 2005) fysisk, 

psykisk, social, spirituell och ekonomisk status. Fysisk livskvalitet kan innebära 

begränsningar för personen med hjärtsvikt då de exempelvis inte kan utföra vissa uppgifter 

eller intressen eftersom patienten blir försämrad i sin funktion (Mårtensson, 2005). Ett 

samband finns mellan den fysiska livskvalitet och den psykiska då den psykiska 

livskvaliteten försämras på grund av att den fysiska funktionen är nedsatt. Detta kan i sin 

tur leda till depressioner. Vidare så påverkar hjärtsvikten hela kroppen och ger en uttalad 

trötthet hos personen som har diagnosen. Detta kan då leda till att personen inte finner 

energin till att vara social, vilket gör att den sociala livskvaliteten minskar för patienterna. 

Dimensionen spirituell livskvalitet kan minska för patienten med hjärtsvikt då detta hotar 

hela personens mening med livet. Detta gör då att personen (Mårtensson, 2005) med 

hjärtsvikt får en försämrad livskvalitet. Kwok, Lee, Woo, Lee och Griffith (2008) skriver 

om den sista domänen som är ekonomisk livskvalitet, vilken innebär att det kan bli mycket 

kostnader för patienten och detta blir en otrygghet för patienten.  

 

Det finns olika instrument som kan användas för att mäta livskvaliteten (Region Uppsala, 

u.å.) Med hjälp av instrumenten går det att följa upp livskvaliteten över tid. Två exempel på 

instrument som vanligen används är SF-36 och Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire (MLHFQ). SF-36 mäter egenrapporterad hälsa och hälsorelaterad livskvalitet 

genom att patienten svarar på 36 frågor som sedan sammanställs enligt en viss poängskala 

(SoS, u.å., b). Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) mäter 

hjärtsviktens effekt på patientens livskvalitet. Instrumentet mäter livskvaliteten inom 

dimensionerna fysisk, psykisk, emotionell och social livskvalitet och hur de påverkas av 

hjärtsvikten och dess behandlingar (University of Minnesota, u.å.).  

Omvårdnad 

Omvårdnad innehåller bland annat dimensionen patientutbildning (Rankin, Stallings och 

London, 2005). Utbildningen är inriktad mot att motivera patienten till förändrat beteende, 

framkalla förändringar kring kunskap samt attityder mot det bättre och mot att få fram 

förmågor som gör det möjligt att behålla och förbättra hälsa. Målet med sjuksköterskans 

patientutbildning är att stärka patienters empowerment så att de själva kan komma fram till 

lösningar på problem och sedan utföra lösningen som framkommit(Rankin, Stallings och 

London, 2005). Att sjuksköterskan ska utbilda patienten för att förmedla kunskap om 

dennes tillstånd och hur det kan hanteras menar Tingström (2009) är en rättighet som varje 

patient har. Därför ingår utbildning av patienter som en del i omvårdnaden sjuksköterskan 

utför. Vägledning är enligt Eikeland et al., (2011) ett måste i sjuksköterskans arbete för att 
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kunna motivera patienten till att ändra sin livsstil samt för att kunna öka motivationen till 

att leva sundare. Om patientens motivation ökar så stärks självständigheten och därmed kan 

förmågan till egenvård utvecklas. Vidare skriver Tingström (2009) att lärandet är en process 

som tar tid och kräver upprepning för att lära in en uppgift eller en viss kunskap. Vygotskij 

(i Segersten, 2011) skriver att människans naturliga tillstånd är att lära för att människan är 

nyfiken och har viljan att lära sig något nytt. Dock måste patienten vara villig att ta emot 

kunskap och utföra en uppgift för att kunna lära sig den (Tingström, 2009). Kunskap i sig 

kan förmedlas på olika sätt av sjuksköterskan (Strömberg, 2005b) då det i dag finns många 

olika hjälpmedel för att lära ut information som exempelvis datorer, internet, videofilmer, 

muntlig och skriftlig information. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (SoS, 2005) står det att sjuksköterskan ska i dialog kunna ge patient och 

närstående stöd och vägledning för att optimera deras delaktighet i vården och 

behandlingar. Sjuksköterskan ska även kunna undervisa och informera patienterna samt 

följa upp och kontrollera att patienten har förstått informationen och tagit till sig den. 

Kompetensbeskrivningen beskriver vidare att en legitimerad sjuksköterska aktivt skall 

förebygga hälsorisker och förhindra sjukdom samt kunna bedöma och identifiera symtom. I 

sjuksköterskans arbete ingår att kunna möta patienter och ha förståelse för deras lidande 

och i så stor mån som möjligt kunna lindra lidandet (SoS, 2005). 

 

Hjärtsviktsmottagningar ledda av sjuksköterskor var något som slog igenom på 1990-talet 

då den första sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningen startade i Sverige (Strömberg et 

al., 2001; Strömberg, 2005c). Detta ledde till att Sverige blev ett föredöme för resten av 

Europa som nu har anammat modellen. År 2005 hade mer än 30 procent av de olika 

sjukhusen i ett flertal europeiska länder sjuksköteskeledda hjärtsviktsmottagningar. På 

mottagningarna har patient och sjuksköterska inplanerade möten med jämna mellanrum för 

att kontrollera att hjärtsvikten inte försämras. Det är även på mottagningarna som 

sjuksköterskan utbildar patienterna och utvärderar behandling, kontrollerar och följer vikt 

och blodtryck (Strömberg, 2005c). 

Egenvård 

Bevisen för att egenvårdsprogram bland hjärtsviktspatienter (Smeulders, van Haagstregt, 

van Hoef, van Eijk & Kempen, 2006) har positiv effekt på livskvaliteten och beteendet 

kring egenvården ökar hela tiden. Utbildning behövs kring livsstilsförändringar eftersom 

dessa förändringar är ett måste för att patienterna ska kunna leva ett acceptabelt liv. 

Förändringarna kan vara exempelvis saltrestriktioner och balansera aktivitet och vila. Dessa 

livsstilsförändringar måste göras för att förebygga komplikationer, rehospitaliseringar samt 

för att sakta ner hjärtsviktens progression. Människor har en naturlig förmåga (Orem, 2001) 

och motivation att ha omsorg om sig själva samtidigt som de är självständiga och 

ansvarstagande. Egenvård är handlingar som människor gör för sin egen skull för att bevara 

liv, hälsa, personlig utveckling samt välbefinnande. Människor har ett grundläggande 

egenvårdsbehov, men en del är individuella och ofta relaterade till att kroppen sviktar och 

hälsoproblem uppstår. Det är när hälsoproblem uppkommer som sjuksköterskan måste 

hjälpa patienterna att acceptera sin situation samt att utveckla ett handlingsmönster för att 

klara av de nya omständigheterna i det dagliga livet. Till följd av otillräcklig kunskap om 
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egenvård (Britz och Dunn, 2010), är ett vanligt problem att patienter brister när det gäller 

att följa medicinering, salt- och vätskerestriktioner, att väga sig själva dagligen samt att de 

har svårt att identifiera tidiga symtom på försämring av sitt tillstånd. Detta i sin tur leder till 

fler rehospitaliseringar och försämrad livskvalitet(Britz och Dunn, 2010).  

Problemformulering 

Hjärtsvikt är idag ett globalt hälsoproblem och ställer krav på sjuksköterskan när det gäller 

utbildning av patienter eftersom de utgör en av sakerna som kräver mycket resurser från 

sjukvården på grund av otillräcklig kunskap om egenvård. Tillståndet berör individen på 

många olika sätt så som psykiskt, fysiskt, emotionellt och socialt vilket gör att 

livskvaliteten påverkas. Sjuksköterskor behöver aktuell kunskap om vad de ska utbilda 

patienten om för att kunna motivera dem på bästa sätt så att deras livskvalitet kan 

förbättras. Forskning behöver lyftas fram så sjuksköterskor vet vilka utbildningsinsatser 

som kan ges till patienter med hjärtsvikt och vad resultatet blir för patienten. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors utbildningsinsatser och dess 

resultat hos patienter med hjärtsvikt. 

Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med målet att beskriva 

utbildningsinsatser och dess resultat för patienter med hjärtsvikt. Därför identifierades och 

analyserades vetenskapliga artiklar som speglade studiens syfte (Friberg, 2012). 

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med en pilotsökning i Pubmed med sökorden: Heart Failure, 

Nursing och Quality of life som fritext för att se hur mycket som fanns skrivet om vårt 

problemområde. När detta genomförts, ansågs det finnas tillräckligt med material för att gå 

vidare till huvudsökningen. Databaserna som användes var Cinahl, PubMed och PsycInfo 

och valdes utifrån deras beskrivningar i högskolans lista över databaser. Pubmed och 

Cinahl valdes på grund av deras omvårdnadsinriktning. Den tredje databasen som användes 

var PsycInfo som i sin tur valdes då den täcker psykologi i vid mening. Den har även en 

inriktning mot utbildning och därmed överensstämmer med syftet till denna litteraturstudie. 

 

Sökorden diskuterades utifrån syftet gällande relevans, förekomst samt antalet träffar vid 

sökningarna. Följande sökord användes: Heart Failure, Quality of Life, Nurse, Nurs med 

trunkering, Nurses, Nursing Intervention, Nursing Process, Nursing, Treatment, Health 

Education, Self Management samt Education. Sökorden och dess översättning till svenska 
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kan ses i Bilaga A. Sökorden kombinerades på olika sätt med hjälp av den booleska 

operatorn AND, se bilaga B. Följande sökord användes som MeSH termer: Heart Failure, 

Nursing process, Health Education, Quality of Life och Nurses i Pubmed samt Major 

Heading (MH): Heart Failure i Cinahl. Övriga sökord som användes skrevs som fritext. 

Sökningar gjordes även i SveMed+ där sökorden Heart Failure, Quality of life, Education, 

Nursing och Nursing process användes och kombinerades på olika sätt med den booleska 

operatorn AND, dock genererade sökningarna inte några relevanta artiklar. 

 

Till litteraturstudien inkluderades artiklar som ansågs svara mot syftet, var på engelska och 

publicerade mellan 2005-01-01 och 2012- till den dagen sökningen gjordes. I sökningen 

som gjordes i Cinahl markerades Research Article i för att säkerställa vetenskapligheten 

ytterligare medan i de övriga sökningarna kontrollerades det att artiklarna var Peer - 

reviwed manuellt. Sökhistoriken finns att se som bilaga B. Exklusionskriterierna gjorde att 

artiklar som var äldre än år 2005, tog upp patientupplevelser av olika slag, innehöll 

deltagare med andra sjukdomar än hjärtsvikt, artiklar som var på andra språk än engelska, 

artiklar som innehöll en ekonomisk aspekt eller hade deltagare som var under 18 år valdes 

bort. 

 

Sökningarna resulterade i 342 artiklar, varav 65 stycken stämde med litteraturstudiens syfte 

så dessa abstrakt lästes. Av 65 artiklar gick 18 stycken vidare till urval ett. De artiklar som 

inte gick till urval ett ansågs inte svara mot syftet och togs därför bort. De 18 utvalda 

artiklarna lästes igenom var för sig av uppsatsförfattarna och diskuterades sedan 

gemensamt. När artiklarna diskuterats valdes sju stycken bort eftersom de innehöll ekonomi 

och inte svarade mot syftet. Detta gjorde att 11 artiklar blev kvar till urval två. Siffrorna 

som står inom parantes är de antal artiklar som funnits i tidigare sökningar, se sökhistoriken 

bilaga B. Tio av artiklarna var kvantitativa och en var både kvantitativ och kvalitativ. 

De 11 artiklarna granskades enligt SBU, SSF (1999), Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(2006, i Olsson och Sörensen, 2011) bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats. Den artikel som 

hade både kvalitativ och kvantitativ metodansats bedömdes enligt mallen för kvantitativa 

artiklar då studien i artikeln mest bestod av kvantitativ metod. Granskningen resulterade i 

11 artiklar med en vetenskaplig kvalitet grad I vilket innebär en god vetenskaplighet. 

Databearbetning 

Artiklarna lästes igenom flera gånger samtidigt som det färglades i texten för att få en 

lättare överblick över vad som var relevant till syftet. När sedan alla artiklar blivit lästa 

fylldes artikelöversikter i (bilaga C & D1-10), vilket gjorde att en bättre förståelse för 

artiklarnas innehåll relaterat till studiens syfte uppnåddes. I artikelöversikten fylldes 

följande i: publikationsår, land, databas, författare, titel, syfte, metod, urval, bortfall, 

slutsats och vetenskaplig kvalitet. Den vetenskapliga kvaliteten fastställdes med hjälp av 

SBU, SSF (1999), Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006 i Olsson och Sörensen, 2011) 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats.  
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Efter att artikelöversikten blivit ifylld lästes artiklarna ytterligare en gång för att kunna 

kategorisera dem. Till hjälp för att kategorisera artiklarna skrevs post-it lappar som sattes på 

framsidan av artikel vilket gav en bättre överblick. Vid överblicken kunde tre kategorier 

utses, nämligen: utbildningsinsatsernas form, utbildningsinsatsernas innehåll, samt 

utbildningsinsatsernas resultat. Även tre underkategorier kunde utses under 

utbildningsinsatsernas innehåll, dessa var utbildningsinsatser relaterat till tillståndet, 

utbildningsinsatser relaterat till livsstil och utbildningsinsatser relaterat till psykisk och 

social livskvalitet.  

Resultat 

Utbildningsinsatsernas form 

Utbildningsinsatserna sjuksköterskor eller hälsoutbildare (Baker et al., 2011) utförde för 

patienter med hjärtsvikt gavs genom samtal på vårdinrättningar (Austin, Williams, Ross, 

Moseley och Hutchison 2005; Mårtensson, Strömberg, Dahlström, Karlsson och Fridlund 

2005 och Kutzleb och Reiner 2006) i hemmet (Aiken, Butner, Lockhart, Volk-Craft, 

Hamilton och Williams 2006; Thompson, Roebuck och Stewart 2005; Aguado et al., 2010; 

Ågren, Evangelista, Hjelm och Strömberg 2012 och Yu, Lee och Woo 2010) eller via 

telefon (Brandon, Schuessler, Ellison och Lazenby 2009; Freitas Rezende Bento och Slud 

Brofman 2008 och Baker et al., 2011) antingen i grupp eller enskilt. Utbildning gavs även 

med skriftligt material och med hjälp av datorprogram (Ågren et., al 2012). Se tabell 

nummer sex för samtliga utbildningsinsatser. 

 

Sjuksköterskorna utbildade patienterna under olika tidsperioder. I Ågrens et al., (2012) 

studie utbildades patienterna genom en 12 veckors intervention med uppföljning efter tre 

och 12 månader, medan Thompsons et al., (2005) sjuksköterskor började med att besöka 

patienterna tio dagar efter utskrivning till hemmet samt att de fick telefonnummer så de 

kunde få kontakt med en specialistsjuksköterska vid behov. De utbildade patienterna i sex 

månader efter att de blivit utskrivna då de träffades en gång i månaden liknande så som 

Kutzleb et al., (2006) gjorde i ett års tid med månatliga besök. Aguados et al., (2010) 

sjuksköterskor träffade patienterna en vecka efter utskrivning i två timmar och utbildade 

dem i egenvård, se tabell nummer sex för samtliga utbildningsinsatser. Baker et al., (2011) 

däremot utbildade patienterna fyra veckor efter utskrivning och under dessa veckor fick 

deltagarna fem till åtta telefonsamtal som varade i cirka 10 minuter med utbildande 

karaktär. Brandons et al., (2009) sjuksköterskor utbildade sina patienter i 12 veckor med 

samtal som varade i fem till 30 minuter, först en gång i veckan i två veckor därefter 

varannan vecka i tio veckor med telefonsamtal. Freitas Rezende Bento et al., (2008) gjorde 

liknande som Brandon et al.,(2009) när sjuksköterskorna utbildade sina patienter via telefon 

var 15:e dag och samtalen varade i cirka 20 minuter, även de samtalen hade utbildande 

karaktär. Sjuksköterskorna i Yu et al.,(2010) studie hade uppföljningssamtal med 

patienterna var 6: e vecka så att inga missförstånd fanns. Interventionen pågick i 12 veckor. 
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Austin et al.,(2005), Brandon et al., (2009), Kutzleb et al., (2006), Mårtensson et al.,(2005) 

och Thompson et al., (2005) hade avancerade sjuksköterskor som utförde utbildningen av 

patienterna. Deras sjuksköterskor hade kompetens inom hjärtsjukvård och var specialist 

utbildade eller hade påbyggnadskurser. Medan Freitas Rezende Bento et al., (2008) och 

Aguado et al., (2010) hade grundutbildade sjuksköterskor som utbildade men de hade viss 

erfarenhet inom hjärtsvikt och hjärtsjukvård. 

 

Tabell nummer sex visar vilka interventioner som utfördes i resultatartiklarna. Dessa hade 

olika fokus och innehåll, medan tabell nummer sju visar resultaten av interventionerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Tabell 6 över interventionerna 

 

 

 

 

Yu et al. (2010)

Siffrorna i upphöjningen visar var interventionen är utförd.

Aiken et al. 

(2006) X1 X1 X1

Aguado et al. 

(2010) X3 X3 X3 X3

Austin et al. 

(2005) X2 X2 X2 X2 X2

Baker et al. 

(2011) X1 X1 X1 X1

Brandon et al. 

(2009) X1 X1 X1 X1 X1

Freitas Rezende 

Bento et al. 

(2008) X1 X1 X1 X1 X1

Kutzleb & 

Reiner (2006) X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2

Mårtensson et al. 

(2005) X3 X3 X3 X3

Thompson et al. 

(2005) X3 X3 X3 X3 X3

X1, 2

Ågren et al. 

(2012) X3 X3 X3

X1: Telefon, X2: Hemmet, X3: Vårdinrättning.
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Tabell 7 över resultaten från interventionerna 

 

Aiken et al. (2006)

Aguado et al. (2010)

Austin et al. (2005)

Baker et al. (2011)

Yu et al. (2010)

Ågren et al. (2012)

Siffrorna i upphöjningen visar var interventionen är utförd.

X1 X1 X1

X3 X3

X2 X2 X2

X1 X1 X1

Brandon et al. 

(2009) X1 X1 X1

Freitas Rezende 

Bento et al. (2008) X1 X1 X1

Kutzleb & Reiner 

(2006) X2 X2 X2

Mårtensson et al. 

(2005) X3 X3 X3 X3

Thompson et al. 

(2005) X3 X3 X3

X1, 2 X1, 2

X3

X1: Telefon, X2: Hemmet, X3: Vårdinrättning.
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Utbildningsinsatsernas innehåll 

Sjuksköterskans eller hälsoutbildarens utbildningsinsatser hade inriktning mot tillståndet 

hjärtsvikt, livsstil samt psykiskt och social livskvalitet. I de flesta fall så innehöll 

utbildningsinsatserna en kombination av dessa inriktningar, se tabell sex för att se samtliga 

interventioner som genomförts i resultatartiklarna. 

 

Utbildningsinsatser relaterat till tillståndet 

 

För att öka patienternas kunskap och hantering av sina symtom och sitt tillstånd gav 

sjuksköterskan eller hälsoutbildaren utbildning till patienten om symtom och 

symtomhantering (Aiken et al., 2006; Kutzleb et al., 2006 & Thompson et al., 2005), 

förvärring och förändringar i tillståndet så som hur detta yttrar sig (Kutzleb et al., 2006 & 

Thompson et al., 2005), patofysiologi (Brandon et al., 2009; Mårtensson et al., 2005 & 

Thompson et al., 2005), strategi (Ågren et al., 2012) samt egenvård (Aguado et al., 2010; 

Brandon et al., 2009; Austin et al., 2005; Baker et al., 2011; Mårtensson et al., 2005 & 

Ågren et al., 2012).  

 

Utbildningsinsatser relaterat till livsstil 

 
Sjuksköterskan och hälsoutbildaren gav rekommendationer kring vanliga livsstilsproblem 

som patienter med hjärtsvikt upplever (Thompson et al., 2005). De utbildade också 

patienterna om hur de kan utföra olika typer av övervakning (Aiken et al., 2006) så som 

blodtrycks kontroller (Freitas Rezende Bento et al., 2008), vaccinationer (Aguado et al., 

2010 & Brandon et al., 2009) samt när läkarkontakt ska tas (Brandon et al., 2009). Dessa 

tillhör livsstil då det krävs rutiner för att få in detta i vardagen. Rekommendationerna kring 

livsstilen innefattade diet (Aguado et al., 2010; Austin et al., 2005; & Kutzleb et al., 2006), 

salt och vätska (Austin et al., 2005; Baker et al., 2011; Brandon et al., 2009; Freitas 

Rezende Bento et al., 2008 & Mårtensson et al., 2005), diuretika och medicin (Austin et al., 

2005; Baker et al., 2011; Freitas Rezende Bento et al., 2008 & Thompson et al., 2005), 

alkohol (Aguado et al., 2010 & Kutzleb et al., 2006), rökning (Brandon et al., 2009; Freitas 

Rezende Bento et al., 2008 & Kutzleb et al., 2006), vikt (Baker et al., 2011; Freitas 

Rezende Bento et al., 2008 & Kutzleb et al., 2006) och träning (Austin et al., 2005 & 

Kutzleb et al., 2006). Samtliga rekommendationer gavs för att motivera patienterna till en 

förbättrad egenvård (Aguado et al., 2010; Austin et al., 2005; Baker et al., 2011; 

Mårtensson et al., 2005 & Ågren et al., 2012) som i sin tur förbättrar deras livskvalitet.  
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Utbildningsinsatser relaterat till psykisk och social livskvalitet 

 

Hos patienter med hjärtsvikt kan psykiska besvär uppkomma, vilket var anledningen till att 

utbildningsinsatser även inriktades mot depression. Utbildningen inriktades på att göra 

patienterna medvetna om tecknen på depression, i syfte att förebygga depression 

(Mårtensson et al., 2005). Psykiska och spirituella behov samt psykosocial support (Aiken 

et al., 2006 och Ågren et al., 2012) och avslappning (Yu et al., 2010) var också i fokus för 

att öppna patienternas ögon om hur viktigt detta kan vara ur livskvalitetsynvinkel. 

 

Utbildningsinsatsernas resultat 

 
Alla utbildningsinsatser som sjuksköterskan eller hälsoutbildaren gav patienterna med 

hjärtsvikt ledde till olika typer av resultat beroende på vad studierna har mätt för effekter 

hos patienten, se tabell sju för att se samtliga resultat.  

 

Patienterna rapporterade att de fick en bättre egenvård, (Aiken et al., 2006; Baker et al., 

2011 & Brandon et al., 2009), ökad kontroll (Ågren et al., 2012), bättre hantering av 

sjukdom och symtom (Aiken et al., 2006 & Freitas Rezende Bento et al., 2008) och mer 

kunskap om sjukdomen och dess restriktioner (Baker et al., 2011; Freitas Rezende Bento, 

2008 & Thompson et al., 2005). Utbildningsinsatserna ledde till att patienterna, när de hade 

fått utbildning om olika typer av egenvård och restriktioner angav att de fick färre 

rehospitaliseringar (Aguado et al., 2010; Brandon et al., 2009; Freitas Rezende Bento et al., 

2008 & Thompson et al., 2005), att de kunde upprätthålla fysisk och generell funktion, 

(Aiken et al., 2006 & Brandon et al., 2009) samt att de upplevde att de hade mindre fysiska 

begränsningar (Mårtensson et al., 2005). Patienternas livskvalitet ökade inom områdena 

fysisk livskvalitet (Austin et al., 2005), total livskvalitet, (Aguado et al., 2010; Austin et al., 

2005; Baker et al., 2009; Mårtensson et al., 2005 & Thompson et al., 2005), psykisk 

livskvalitet (Kutzleb et al., 2006), social livskvalitet (Kutzleb et al., 2006 & Mårtensson et 

al., 2005) samtidigt som den emotionella livskvaliteten också ökade (Austin et al., 2005 & 

Yu et al., 2010). Patienterna angav även att efter de hade fått utbildning som motiverade 

dem till livsstilsförändringar att de hade färre depressioner (Mårtensson et al., 2005) och de 

kunde släppa sjukdomsstressen och börja tänka mer rationellt (Yu et al., 2010). Ett annat 

resultat av dessa utbildningsinsatser var att livskvaliteten gällande familjen också 

förbättrades (Kutzleb et al., 2006). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökorden som valdes att användas var Heart Failure, Quality of Life, Nurse, Nurs med 

trunkering, Nurses, Nursing Intervention, Nursing Process, Nursing, Treatment, Health 

Education, Self Management samt Education då de ansågs svara mot syftet (se Bilaga A). 

En sorts bekräftelse på att sökorden var relevanta var när det uppkom dubbletter i 
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artikelsökningarna. Det faktum att dubbletter uppkom ansågs vara en styrka eftersom det 

tyder på att en grundlig undersökning av forskningsområdet hade gjorts. Om sökningarna 

skulle gjorts om hade sökordet health-related quality of life också använts för att få en 

försäkring om att inga artiklar hade missats på grund av att sökningarna endast gjordes på 

Quality of life. Detta anses inte ha påverkat resultatet av litteraturstudien då båda sökorden 

finns i resultatartiklarna. 

 

Artikelsökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed på grund av deras inriktning 

mot omvårdnad. PsycInfo användes också för att den databasen har en inriktning mot 

utbildning. Sökningar gjordes även i SveMed+ med de sökord som är presenterade i 

sökordsöversikten Bilaga A. Dock genererade sökningen inga artiklar till grund för denna 

litteraturstudie. Svagheten i detta anses vara databasen i sig då den jämfört med andra 

databaser är liten och inte har så stort innehåll. När resultatartiklarna hade fastställts 

identifierades det att de kom från Brasilien, England, Kina, Storbritannien, Spanien, 

Sverige och USA, varav Sverige och USA var de länder som hade mest resultatartiklar som 

användes, se bilaga C-D10. Utvalt material till resultatet ansågs vara överförbart till 

svenska förhållanden då de utbildningsinsatser som tas upp är sådant som mycket väl kan 

genomföras inom svensk hälso- och sjukvård. Det faktum att svenska författare framkom 

gör också att en generalisering är möjlig då de med störts sannolikhet har utgått från 

svenska förhållanden inom vården. Något som styrker detta är att av 11 artiklar är det nio 

stycken artiklar som har ett randomiserat urval, vilket enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) är en kvalitetsstämpel för vetenskapliga studier på grund av att det har 

ett starkt bevisvärde och risken för missvisande resultat är mindre än i andra typer av 

studier. 

 

Alla artiklar var kvantitativa utom en som var både kvalitativ och kvantitativ. Den artikel 

som hade två metodansatser granskades som en kvantitativ då det var den ansats som 

användes mest i artikeln. Det faktum att artiklarna främst var kvantitativa är en styrka i 

denna studie, då det var evidens på vilka utbildningsinsatser som gör att livskvaliteten 

förbättras som vi ville ha fram genom studien. På grund utav att den kvantitativa 

metodansatsen visar en mätbar förändring och inte en upplevelse (kvalitativ metodansats) 

så går det att applicera på en population. En annan styrka i studien är att en begränsning i 

sökningarna sattes på år 2005 då resultaten som framkom utgörs av ny forskning. 

 

Samtliga artiklar som finns i resultatet är kritiskt granskade enligt SBU, SSF (1999), 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006, i Olsson och Sörensen, 2011) bedömningsunderlag 

för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats. Alla artiklar fick en klassificering på grad ett vilket kan ses som en styrka då 

de håller en hög vetenskaplighet. Men detta kan även ses som en svaghet för att 

bedömningsmallen är utformad på ett sätt så att det går att individuellt tolka vissa frågor. 

Exempelvis finns det en fråga gällande om metodvalet är adekvat till frågan, där noll poäng 

innebär att metodvalet ej är angivet, ett poäng att metodvalet inte är relevant samt två poäng 

som betyder att metodvalet är relevant. På grund av tolkningsmöjligheterna kan därför 

artiklarna tolkats på ett individuellt sätt och detta kan ha gjort att de fick en annan 

klassificering. 
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Databearbetningen utfördes genom läsning av artiklarna ett flertal gånger för att sedan 

skriva post-it lappar med de viktigaste resultaten så det gick att få en klar överblick av 

resultat. Det kan ses som en styrka att artiklarna är väl genomlästa och vi har stor kunskap 

om resultatartiklarna. En svårighet i databearbetningen var att abstrahera resultatet eftersom 

alla utbildningsinsatserna i de olika studierna hade en kombination av olika inriktningar 

såsom fokus på tillståndet och/eller på livsstil samt att inriktningarna såg olika ut vad det 

gäller upplägg. Likaså använde studierna olika utfallsmått och olika mätinstrument. Detta 

bidrog till att vi inte kunde klustra resultaten utifrån exakt vilken insats som gav vilket 

resultat samt att det var svårt att jämföra de olika studierna sinsemellan.  

Det bör tas i beaktning att författarna till samtliga resultatartiklar har mätt livskvalitet och 

egenvård på olika sätt med hjälp av diverse mätinstrument. Detta kan ha gjort att 

författarnas resultat inte går att jämföra med varandra rakt av på grund av att 

mätinstrumenten är olika utformade och mäter lite olika dimensioner av exempelvis 

livskvalitet. Se bilaga E för tabell över alla mätinstrument som använts i resultatartiklarna. 

Validiteten anses av litteraturstudiens författare vara hög då mätinstrumenten mäter det de 

är gjorda för att mäta. 

 

Av 11 artiklar var nio av dem etiskt godkända. I de artiklar som inte var etiskt godkända 

framgick det ändå att deltagarna hade fått klar och tydlig information gällande syftet med 

studien och att allt var sekretessbelagt. Deltagarna gav samtycke till att delta i studien 

antingen skriftligt eller muntligt med vittne närvarande. Detta gör att den vetenskapliga 

kvaliteten blir hög då ett konstaterande om att deltagarna i studierna inte blir utsatta för 

något som inte är etiskt godkänt, vilket är en styrka.  

 

Bortfallet är väldigt svårt att beskriva på ett korrekt sätt på grund av hur detta står utskrivet 

i resultatartiklarna. Några har skrivit det som ett bortfall innan studiens start och inget 

bortfall under studiens gång medan några artiklar är skrivna som att bortfallet skedde efter 

studiens start. När litteraturstudiens författare räknade på bortfallet fick de inte siffrorna att 

stämma. På grund av att bortfallet står olika utskrivet i resultatartiklarna anses detta vara en 

svaghet. 

 

Många av författarna till resultatartiklarna och även i bakgrundslitteraturen är densamma 

men skiljer sig år gällande medarbetare och år. Det skiljer sig även gällande om det är 

forskningslitteratur, vanligt kurslitteratur eller vetenskapliga artiklar. Styrkan kan vara att 

det är väldigt kunniga personer som skrivit böckerna och gjort forskning inom detta 

område. Svagheten kan vara att det lätt blir samma syn på hjärtsvikt och patienter genom 

alla artiklar och litteratur.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att sjuksköterskans utbildningsinsatser till personer med hjärtsvikt 

hade effekt på patientens egenvård och livskvalitet oberoende av utbildningsinsatsernas 

form och innehåll. Utbildningsinsatserna som har genomförts i resultatartiklarna är alla 

insatser som patienterna kan göra själva i sin egenvård av sjukdomen för att förbättra sin 

livskvalitet. Den totala livskvaliteten (Aguado et al., 2010; Austin et al., 2005; Baker et al., 
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2011; Mårtensson et al., 2005 och Thompson et al., 2005), emotionella livskvalitet (Austin 

et al., 2005 och Yu et al., 2010), fysiska livskvalitet (Austin et al., 2005), psykiska 

livskvalitet (Kutzleb et al., 2006), sociala livskvalitet (Kutzleb et al., 2006 och Mårtensson 

et al., 2005) samt livskvaliteten gällande familjen (Kutzleb et al., 2006) ökade alla tack vare 

utbildningsinsatserna som sjuksköterskan eller hälsoutbildaren utbildade patienterna om. 

Det kan ses som en styrka att olika författare under olika år har fått fram samma resultat 

trots skillnader i tillvägagångssättet finns kring hur utbildningen har givits.  

  

Oavsett var eller hur utbildningen har ägt rum har alla studierna kunnat påvisa att 

egenvården och livskvaliteten har ökat hos patienterna med hjärtsvikt. En slutsats man kan 

dra av detta är att utbildningsinsatser är väsentliga för att dessa patienter ska kunna utveckla 

sin naturliga förmåga till egenvård (Orem, 2001). Ett sätt för sjuksköterskan att fokusera 

mer på utbildning av egenvård i sitt praktiska omvårdnadsarbete är att använda sig av 

Orems omvårdnadsteori som grund (Orem, 2001). Detta i sin tur kan leda till att patienterna 

vet mer om hur de ska hantera sitt tillstånd samtidigt som deras livskvalitet ökar. Persson 

och Stagmo (2008) styrker indirekt Orems tankar när de beskriver att patienten själv 

mycket väl kan delta i handläggningen av sitt tillstånd med en förutsättning att patienten får 

utbildning och information om sitt tillstånd samt dess förutsättningar. Vidare styrker de 

även utbildningsinterventioner som har tagits upp i resultatartiklarna så som daglig vikt och 

vätskerestriktioner, då de skriver att detta är åtgärder som patienten själv kan göra i sin 

kontroll av sitt tillstånd. Det ingår även i sjuksköterskans kompetensbeskrivning att kunna 

informera och undervisa patienter (SoS, 2005), således kunna utbilda dem i egenvård.  

Resultaten av studierna visar att utbildningsinsatserna ger effekter hos patienten, dock kan 

det inte med säkerhet fastslås om det är just utbildningsinsatserna i sig som ger effekt utan 

det kan handla om att patienten får uppmärksamhet, vilket i sin tur kan ge nämnda effekter 

hos patienten.  

 

Resultaten färre rehospitaliseringar (Aguado et al., 2010; Brandon et al., 2009; Freitas 

Rezende Bento., 2008 och Thompson et al., 2005), bättre hantering av sjukdom och 

symtom (Aiken et al., 2006 och Freitas Rezende Bento et al., 2008), en högre grad av 

kontrollnivå (Ågren et al., 2012), mer kunskap om sjukdomen och restriktioner (Baker et 

al., 2011; Freitas Rezende Bento et al., 2008 och Thompson et al., 2005), visar att 

patienterna fick mer kunskap som gjorde att de kunde få en bättre egenvård och vidare en 

bättre livskvalitet. Patienterna kunde upprätthålla fysisk funktion och generell funktion 

(Aiken et al., 2006 och Brandon et al., 2009) samt hade mindre fysiska begränsningar 

(Mårtensson et al., 2005) efter de fått utbildning av sjuksköterskan eller en hälsoutbildare 

om egenvård. Kopplar man detta till att många anser att hjärtsvikt är förknippat med en 

förkortad levnadstid och att tillståndet har den sämsta prognosen (Dobre et al., 2006; 

Dahlström, 2005) så kunde de interventioner som studierna genomförde öka förståelsen för 

sjukdomen samt ge patienten en bättre livskvalitet under tiden denne lever med sjukdomen.  

 

Interventionerna som utfördes i föreliggande uppsats (Aiken et al., 2006; Aguado et al., 

2010; Austin et al., 2005; Baker et al., 2011; Brandon et al., 2009; Freitas Rezende Bento et 

al., 2008; Kutzleb et al., 2006; Mårtensson et al., 2005; Thompson et al., 2005; Yu et al., 

2010 och Ågren et al., 2012) är viktiga aspekter i sjuksköterskans omvårdnadsarbete, då 

sjuksköterskan ska inneha kompetens att främja hälsa och att motverka komplikationer 
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relaterat till sjukdom, vård eller behandling samt att kunna identifiera och bedöma 

patientens förmågor och resurser till egenvård (SoS, 2005). Detta kan kopplas till Orems 

teori som handlar om att varje individ har ett grundläggande behov av egenvård och det 

behovet uppstår främst när en sjukdom drabbar individen. Därför kan egenvården relateras 

till sjukdom och ett behov av att uppleva hälsa trots sjukdom(Orem 2001). Sjuksköterskan 

bör ha i åtanke att det är när hälsoproblem uppkommer som hon måste hjälpa patienterna 

att acceptera sin sjukdom och utbilda dem om egenvård (Strömberg, 2005; SoS, 2005). 

Sjuksköterskan ansvarar även för att patienter får adekvat och relevant information vid 

utbildning (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2008a) 

 

Läkemedelsverket (2006) fastslår att en patient som lider av hjärtsvikt måste erhålla 

information om både läkemedel samt om egenvård så som exempelvis fysisk träning och 

rekommendationer om diet och vaccinationer. Detta stärker interventionerna som 

resultatartiklarnas sjuksköterskor och hälsoutbildare utför (se tabell sex över samtliga 

interventioner) och påvisar att det är information patienten behöver för att kunna hantera 

sitt tillstånd bättre. Får patienten informationen och undervisningen som både 

Läkemedelsverket (2006) och författarna till resultatartiklarna (Aiken et al., 2006; Aguado 

et al., 2010; Austin et al., 2005; Baker et al., 2011; Brandon et al., 2009; Freitas Rezende 

Bento et al., 2008; Kutzleb et al., 2006; Mårtensson et al., 2005; Thompson et al., 2005; Yu 

et al., 2010 och Ågren et al., 2012) beskriver att patienten bör få, så får det ett gensvar i 

exempelvis färre rehospitaliseringar (Aguado et al., 2010; Brandon et al., 2009; Freitas 

Rezende Bento et al., 2008 & Thompson et al., 2005). Se tabell sju över samtliga resultat 

från interventionerna. 

 

Alla interventioner som Aiken et al., (2006), Aguado et al., (2010), Austin et al., (2005), 

Baker et al., (2011), Brandon et al., (2009), Freitas Rezende Bento et al., (2008), Kutzleb et 

al., (2006), Mårtensson et al., (2005), Thompson et al., (2005), Yu et al., (2010) och Ågren 

et al., (2012) skrev om utfördes av en sjuksköterska eller en hälsoutbildare, dock kunde 

sjuksköterskan ha olika nivåer på sin utbildning. Majoriteten var allmänsjuksköterskor 

medan någon enstaka hade specialistutbildning inom hjärtsvikt och hjärtsjukvård. Detta kan 

ses både som en styrka och en svaghet, dels för att syftet är skrivet så att det är 

sjuksköterskor generellt som berörs, det vill säga att det inte gör någon skillnad om det är 

sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor som utför interventionen då det kan utföras av 

allmänsjuksköterskor med. Svagheten är just att det är specialistsjuksköterskor som har en 

avancerad kompetens inom detta område som inte allmänsjuksköterskor besitter. En 

svaghet som uppmärksammades är att i en av artiklarna, Baker et al., (2011) har en 

hälsoutbildare (Health educator) utfört interventionen mot hjärtsviktspatienterna. Detta kan 

tolkas som att det är en sjuksköterska som utbildar patienten men även som att det är en 

annan yrkesgrupp som utför den, exempelvis läkare eller farmaceut. Svagheten är att det 

kan handla om en annan yrkesgrupp. Däremot kan detta ses som en styrka om hänsyn tas 

till att de har fått samma resultat som övriga resultatartiklar där en sjuksköterska har utfört 

interventionen.  

 

Deltagarna i resultatartiklarnas studier bestod av både män och kvinnor och när det gäller 

genus i denna litteraturstudie är skillnaden mellan deltagande män och kvinnor näst intill 

obefintlig. Detta anses vara en styrka då det generellt bedrivs mer forskning på mäns 
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hjärtsjukdomar än kvinnors, vilket är precis det som Swahn och Schenck-Gustavsson 

(2005) och Hjärt-lungfonden (2011b) tar upp, nämligen att för lite forskning görs kring 

kvinnors hjärtsjukdomar. 

 

Konklusion 

I resultatet framkom att sjuksköterskans utbildningsinsatser till personer med hjärtsvikt 

hade effekt på patientens egenvård och livskvalitet, oberoende av utbildningsinsatsernas 

form och innehåll. En del av utbildningsinsatserna som sjuksköterskan eller hälsoutbildaren 

utförde var utbildning om restriktioner i kost och diet, medicinhantering, egenvård, 

sjukdomshantering samt symtomhantering och igenkännandet av dessa. Med hjälp av dessa 

insatser kan sjuksköterskan hjälpa och motivera patienten till en bättre egenvård. Används 

denna hjälp blir resultatet en kunnigare patient med en högre livskvalitet. Detta yttrar sig 

genom att patienterna känner sig bättre, kan hantera symtomen och förebygga dem samt att 

de vet vilka restriktioner som gäller med exempelvis salt och vätska för att de ska må så bra 

som möjligt. Alla insatser är viktiga aspekter på hur livskvaliteten kan förbättras för 

patienten om sjuksköterskan ger utbildning om egenvård. 

Implikation 

Ökad kunskap och utbildning gällande hjärtsvikt och vilka utbildningsinsatser som kan ges 

till patienterna behövs i sjuksköterskeutbildningen för att studenterna som färdiga 

sjuksköterskor ska kunna utbilda patienter med hjärtsvikt till bättre egenvård. I denna 

litteraturstudie har ett positivt samband mellan egenvårdsutbildning och förbättrad 

livskvalitet kunnat påvisas. Om mer forskning kring detta samband görs kommer 

framtidens hjärtsviktsdrabbade att få en bättre vård som gör att de blir mer delaktiga i den 

egna behandlingen. Sjuksköterskan kan i det kliniska arbetet ta till sig att utbildning är det 

väsentligaste för patienten. Det är en viktig omvårdnadsåtgärd för att patienten ska uppleva 

en högre livskvalitet och ha mer kontroll över sin situation.
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A., Volk-

Craft, B. E., 

Hamilton, G. 

& Williams, 

F. G. 

Outcome Evaluation 

of a randomized trial 

of the PhoenixCare 

intervention: 

Program of case 

management and 

coordinated care for 

the seriously 

chronically ill. 

Syftet med studien 

var att dokumentera 

utkomsten av en 

randomiserad studie 

inom PhoenixCare 

demostrationsprogra

m för palliativ vård 

och koordinera 

fallhantering för 

kroniskt sjuka 

patienter som 

samtidigt mottog 

aktiv behandling från 

en vårdförvaltning. 

Metod: Randomiserat kliniskt 

försök. Samt intervjuer med 

patienterna. 

Urval: Inklusionskriterierna var 

följande: bo i eget hem, vara över 

18 år, ha kronisk hjärsvikt, NYHA 

klass IV, ha en uppskattad 

levnadstid på ca 2år, ha en 

syresaturation på <88 %,ha stora 

begränsningar i utförandet av 

aktiviteter, upplevt en försämring 

av sin sjukdom och ha besökt 

sjukhuset för detta. Deltagarna 

skulle även ha en telefon i hemmet 

samt kunna tala engelska eller ha 

en tolk närvarande i hemmet.Inga 

exklutionskriterier var nämnda. 

Antal deltagare: 240 st 

Bortfall: 50st 

Män: 69 efter bortfall 

Kvinnor: 121 efter bortfall 

 

Interventionen bestod av att 

sjuksköterskor utbildade deltagarna i 

hemmet om symtomhantering, 

sjukdomshantering, självövervakning, 

psykiska och spirituella behov. Vid 

behov utbildades även anhöriga. 

De som deltog i 

interventionsprogrammet kände att de 

hade mer kunskap gällande egenvård 

tack vare utbildningen och att de då 

lättare kunde hantera sjukdomen i 

vardagen samt att de kunde upprätthålla 

fysisk funktion och generell hälsa 

betydande att de varken blev sämre än 

innan interventionen men de blev inte 

bättre heller. 

 
Studien var etiskt godkänd. 

Hög 

 

 



 

 

 

Bilaga D1 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod          

   

Publikationsår, 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

Spanien 

PubMed 

Aguado, O., 

Morcillo, C., 

Délas, J., 

Rennie, M., 

Bechich, S., 

Schembari, 

A., 

Fernández, F. 

& Rosell, F. 

Long-term implications 

of a single home-based 

educational intervention 

in patients with heart 

failure. 

Utvärdera effekten av ett 

utbildningshembesök hos 

patienter med hjärtsvikt. 

Metod: En randomiserad 

kliniskt försök. 

Urval: Patienterna skulle 

ha varit inlagda på 

Kardiologi/medicinavdelni

ng mellan juli 2001-

oktober 2003 med 

systolisk hjärtsvikt, ha en 

NYHA-klass II-IV samt ha 

en LVEF på mindre än 45 

% för att få inkluderas i 

studien. 

Exklusionskriterierna var: 

demens, neoplasm, haft 

någon sorts 

coronarsyndrom inom de 

senaste 8 veckorna, om de 

fick aktiv 

dopaminbehandling, bor 

utanför staden, bor på 

äldreboende samt inte har 

telefon. 

Antal deltagare: 106 st. 

Bortfall: 69st personer 

bortföll efter studiens start. 

Män: 74 vid start 

Kvinnor: 32 vid start 

Interventionen var sjuksköterskan träffade 

patienten i hemmet för att ge utbildande 

samtal om: egenvård där faktorer som 

påverkar symtom, förvärring, hur de kan 

motverka förvärring ingår, vanor vilket 

innebar saltrestriktioner, alkohol, vätska  

och tobak information, förebyggande 

aktiviteter  där vaccinationer, psykisk och 

fysisk terapi samt förstå och ta emot 

information ingick. 

Interventionen gjorde att deltagarna i 

denna grupp hade färre 

rehospitaliseringar. Det framkom också att 

de hade bättre livskvalitet efter 

interventionen än innan. 

 
Studien var etiskt godkänd. 

Hög 

 



 

 

 

Bilaga D2 
 

Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod          

   

Publikationsår, 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Storbritannien 

PubMed 

Austin, J., 

Williams, R., 

Ross, L., 

Moseley,L. & 

Hutchison, S. 

Randomised 

controlled trial of 

cardiac 

rehabilitation in 

elderly patients 

with heart failure. 

Avgöra om ett 

hjärtrehabiliteringsprogra

m förbättrar utkomsten hos 

patienter äldre än 60 år 

med hjärtsvikt av en 

hjärtsviktsklinik i 

öppenvården. 

Metod: En experimentell 

randomiserad studie. 

Urval: Patienter som var äldre än 60 

år, hade diagnosen hjärtsvikt, 

NYHA-klass II-III, LVEF på <40 % 

bestämt via EKG inkluderades i 

studien. Patienter med diastolisk 

dysfunktion, hade någon annan 

sjuklighet som till exempel någon 

dödlig sjukdom, oförmåga att träna, 

någon annan instabil hjärtsjukdom, 

hade klaffel, bodde utanför 

upptagningsområdet eller bodde på 

ett långtidsjukhem exkluderades. 

Antal deltagare: 200 stycken. 

Bortfall: 21st personer bortföll efter 

studiens start. 

Män: 86 vid start. 

Kvinnor: 114 vid start. 

Interventionen var ett utbildande 

program av en sjuksköterska. 

Utbildningen gällde diet, salt & 

vätskerestriktioner, mediciner, träning 

och egenvård kring dessa. Deltagarna 

fick även träningstillfällen 1 gång / 

vecka av en instruktör. 

Interventionsgruppen emotionella, 

fysiska samt totala livskvalitet ökade 

på grund av utbildningen. 

 
Studien var etiskt godkänd. 

Hög 

 

 



 

 

 

Bilaga D3 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod          

   

Publikationsår, 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

USA 

Pubmed 

Baker, W. D., 

Dewalt, A. D., 

Schillinger, 

D., Hawk, V., 

Ruo, B., 

Bibbins-

Domingo, K., 

Weinberger, 

M., 

Macabasco-

O`Connell, A., 

Grady, L. K., 

Holmes,M. G., 

Erman, B., 

Broucksou, A. 

K. & Pignone, 

M. 

The effect of 

progressive, reinforcing 

telephone education and 

counseling versus brief 

educational intervention 

on knowledge, self-care 

behaviors and heart 

failure symtoms. 

Avgöra om “lära mot 

mål” utbildning och 

beteende 

stödprogram ger 

stegvisa fördelar 

under en timme 

utbildning som gäller 

kunskap, egenvård 

och livskvalitet. 

Metod: Randomiserad försök 

studie. 

Urval: Alla deltagare skulle ha 

hjärtsvikt med NYHA-klass II-IV, 

ha haft symtom de senaste 6 

månaderna, använda loop-

diuretika, ha kognitiva funktioner, 

kunna flytande engelska eller 

spanska för att få delta i studien. 

Ej vilja till deltagande, patientens 

läkare vägrade ge tillåtelse eller 

de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna gjorde att de 

exkluderades. 

Antal deltagare: 605 stycken. 

Bortfall: 74 st personer bortföll 

efter studiens start. 

Män: 314 vid start 

Kvinnor: 291 vid start 

Intervention var att deltagarna fick 

intensiv utbildning och 

egenvårdsbaserad träning av 

hälsoutbildare (health educator). 

Utbildningen gällde viktkontroll, 

saltrestriktioner, vätskerestriktioner, 

egenvård samt instruktioner för 

anpassning av diuretika inom vissa 

begränsningar. 

Interventionsgruppen hade mer 

kunskap gällande saltrestriktioner. 

Egenvårdsbeteendet ökade hos 

deltagarna i interventionen och blev till 

det bättre tack vare utbildningen de 

fick samtidigt som deras livskvalitet 

ökade något. 

 
Studien var etiskt godkänd. 

Hög 

 

 



 

 

 

                 Bilaga D4 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod          

  
Publikationsår, 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

Cinahl 

Brandon, A. 

F., Schuessler, 

J. B., Ellison, 

K. J. & 

Lazenby, R. B. 

The effects of an 

advance practice nurse 

led telephone 

intervention on 

outcomes of patients 

with heart failure. 

Syftet var att avgöra om 

patienter med hjärtsvikt 

hade färre 

sjukdomskomplikationer 

som innebar 

sjukhusbesök,  samt om 

de upplevde en bättre 

egenvård och därmed 

bättre livskvalitet om de 

hade telefonkontakt med 

en sjuksköterska jämfört 

med de som fick standard 

vård. 

Metod: en före-efter 

experimental 

randomiserad design. 

Deltagarna svarade på 

enkäter om QoL och SCB 

före och efter 

interventionerna. 

Urval: Patienter med 

hjärtsvikt som haft 

diagnosen i över 6 

månader, över 18 år, 

kapabla till egenvård, har 

tillgång till telefon, samt 

givit medgivande. 

Antal deltagare : 20 

stycken. 

Bortfall: Inga personer 

bortföll efter studiens start. 

Män: 9 vid start 

Kvinnor: 11 vid start 

Deltagarna rapporterade en högre 

livskvalitet efter sjuksköterskans 

telefonkontakt som var interventionen. 

Sjuksköterskans telefonkontakt gjorde att 

interventionsgruppens deltagare hade 

färre återbesök på sjukhuset och 

upplevde en högre livskvalitet på grund 

av att de fick information för att klara sin 

egenvård. Statistiken visar att 

sjuksköterskans utbildning av patienter i 

interventionsgruppen ökar deras 

egenvård, Utbildningen bestod av 

hjärtsviktens patofysiologi, 

saltrestriktion, rökning, influensa & 

lunginflammationsvaccinationer, när 

kontakt ska tas med läkare gällde 

symtom på försämring samt 

medicinering. 

Etiskt godkännande var ej utskrivet i 

artikeln. 

Hög 

 

 



 

 

 

 

Bilaga D5 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod          

   

Publikationsår, 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Brasilien 

PubMed 

Freitas 

Rezende Bento, 

V. & Slud 

Brofman, P. R. 

“Impact of the 

Nursing consultation 

on the frequency of 

Hospitalizations in 

patients with Heart 

Failure in Curitiba, 

Parana State” 

Syftet var att utvärdera 

påverkan av 

sjuksköterske- 

konsultation och telefon 

övervakning av patienter 

med hjärtsvikt som 

behandlades 

farmakologiskt och lever 

in Curitiba. Samt 

skillnaderna mellan 

grupperna som fick 

konsultationer och de som 

hade standard behandling 

Metod: Enkelblindad 

randomiserad klinisk studie. 

Patienter som var 18 år eller 

äldre, har hjärtsvikt som är 

NYHA klassad, bor i Curitiba 

och har tillgång till telefon samt 

lätt tillgång till medicinska 

kliniker. Exklusions kriterierna 

var följande: droganvändare, 

bor för långt bort, inte har 

telefon, kort väntad 

överlevnad(mindre än 3 mån), 

CVI, okontrollerad angina och 

kirurgiska åtgärder. 

Antal deltagare: 40 stycken. 

Bortfall: Inga personer bortföll 

efter studiens start. 

Män: 28 vid start 

Kvinnor:12 vid start 

Själva interventionen var 

sjuksköterskekonsultation genom 

telefonkontakt var femtonde dag som 

hade en utbildande karaktär. 

Telefonkontakten syftade till att 

rekommendera medicinsk behandling 

och ge kompletterande information om 

vätskeintag, saltintag, 

blodtryckskontroller, viktkontroller för 

att klargöra tveksamheter kring dessa. 

Interventionen gjorde att de deltagare 

som fick utbildande telefonsamtal hade 

färre rehospitaliseringar. Detta berodde 

på att de patienter som hade 

kontinuerlig kontakt med sjuksköterska 

visste mer om sin sjukdom och kunde 

själva känna igen symtom samt hantera 

sin sjukdom. 

Studien var etiskt godkänd. 

Hög 

 

 

 



 

 

 

Bilaga D6 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod          

   

Publikationsår, 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 USA 

PsycInfo 

Kutzleb, J. 

& Reiner, 

D. 

The impact of 

nurse-directed 

patient education on 

quality of life and 

functional capacity 

in people with heart 

failure. 

Utvärdera betydelsen 

av 

sjuksköterskeinriktad  

patientundervisning 

som fokuserar på 

livsstilsmodifiering, 

hantering av daglig 

vikt, kost, 

medicineringsföljsamh

et för att förbättra 

livskvaliteten och den 

fysiska kapaciteten hos 

patienter med 

hjärtsvikt. 

Metod: Prospektivt icke-

randomiserat kvasiexperiment. 

Urval: Patienter 18-75 år med 

symtom från sin hjärtsvikt valdes ut 

från en hjärtavdelning för att vara 

med i studien. 

Dem som inte kunde skriva på 

engelska, hade fått hjärtsvikt på 

grund av en hjärtinfarkt eller instabil 

angina, de som hade mer problem än 

hjärtsvikt eller hade någon annan 

sjukdom som kunde äventyra 

överlevnaden genom studien, hade 

kognitiva problem eller åt 

psykofarmaka exkluderades. 

Antal deltagare: 65 stycken. 

Bortfall: 42 bortföll efter studiens 

start. 

Män: 8 vid studiens slut 

Kvinnor: 15 vid studiens slut 

Interventionen var en 

sjuksköterskeinriktad 

patientundervisning med fokus på 

livsstilsmodifiering, hantering av daglig 

vikt och kost. Sjuksköterskan gav ut 

skriftlig information om 

hjärtsviktssymtom  samt 

tillståndsförändringar. Individuell 

rådgivning gavs också om träning, 

rökning och alkoholintag. I studien 

framkom att interventionen gjorde att 

patienternas livskvalitet förbättrades när 

det gäller socialt, psykiskt och familjen. 

 
Etiskt godkännande var ej utskrivet i 

artikeln. 

Hög 

 

 

 



 

 

 

 

        Bilaga D7 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod          

  
Publikationsår, 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Sverige 

PubMed 

Mårtensson, 

J., Strömberg, 

A., 

Dahlström, 

U., Karlsson, 

J-E. & 

Fridlund, B. 

Patients with heart 

failure in primary health 

care: effects of a nurse-

led intervention on 

health-related quality of 

life and depression. 

Bestämma effekten av 

en sjuksköterskeledd 

intervention som är 

utformad för att 

förbättra egenvården 

gällande 

hälsorelaterad 

livskvalitet och 

depression hos 

patienter med 

hjärtsvikt i 

primärvården. 

Metod: Kluster randomiserad 

studie. 

Urval: Patienter med diagnosen 

hjärtsvikt baserad på EKG och 

röntgenfynd av ett ökat 

pulmonartryck eller patienter 

som har typiska 

hjärtsviktsymtom, över 18 år, 

NYHA.klass på II-IV och 

patienter som bodde inom ett 

visst område inkluderades i 

studien. Exklusionskriterierna 

var följande: allvarlig psykisk 

sjukdom, livshotande sjukdom, 

patienter som var under 

uppföljning på sjukhusets 

hjärtsviktsklinik eller hade 

svårt med svenska språket. 

Antal deltagare: 225 start. 

Bortfall: 95 stycken personer 

bortföll efter studiens start. 

Män: 83 vid start 

Kvinnor: 70 vid start 

Interventionen var ett sjuksköterskelett 

utbildningsprogram där sjuksköterskan 

utbildade patienten om hjärtsvikt, 

egenvård, hur hälsorelaterad livskvalitet 

kan förbättras, hur tecken på depression 

kan minskas, vätska och saltrestriktioner, 

viktmätning samt tidiga tecken på 

försämring av hjärtsvikten. 

Interventionsgruppen klarade att 

upprätthålla sin livskvalitet på grund av 

utbildningen medan livskvaliteten sänktes 

i kontrollgruppen. 

Fysiska begränsningarna minskade samt 

sociala och vitaliteten ökade i 

interventionsgruppen. 

När det gällde depression minskade 

antalet deprimerade i 

interventionsgruppen. 

 
Studien var etiskt godkänd. 

Hög 

 

 



 

 

 

Bilaga D8 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod          

  

Publikationsår, 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

England 

PubMed 

Thompson, 

R. D., 

Roebuck, A. 

& Stewart, S. 

Effects of a nurse-

led, clinic and 

home-based 

intervention on 

recurrent hospital 

use in chronic 

heart failure. 

Avgöra om effekten av 

ett blandprogram 

bestående av klinisk plus 

hemmabaserad 

intervention reducerar 

återkommande 

hospitalisering hos 

hjärtsviktspatienter. 

Metod: Kluster randomiserad 

studie. 

Urval: Inklusionskritierierna 

var följande: patienterna skulle 

ha varit vara inlagda på grund 

av kronisk hjärtsvikt, ha en 

LVEF på mindre än 45% samt 

vara utskrivna till hemmet. De 

som väntade på någon form av 

kirurgisk behandling 

exkluderades. 

Antal deltagare: 106 stycken. 

Bortfall: Inga personer bortföll 

efter studiens start. 

Män: 77 vid start 

Kvinnor: 29 vid start 

Interventionen var att två sjuksköterskor 

som hade kunskap om hjärtsvikt gjorde 

hembesök och utbildade patienten om 

deras sjukdom, mediciner, förväntningar 

av hemmavistelsen, symtomförändringar, 

symtomhantering och 

livsstilsförändringar. 

Patienterna i interventionsgruppen var mer 

benägna att följa saltrestriktionerna samt 

dessa deltagare hade färre 

rehospitaliseringar. 

Livskvaliteten i denna gruppen var bättre 

än hos de som inte fick interventionen. 

 
Studien var etiskt godkänd. 

Hög 

 

 



 

 

 

 

 

Bilaga D9 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod          

   

Publikationsår, 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 Kina 

PsycInfo 

Yu, D.S.F.,  

Lee, D.T.F. 

& Woo, J. 

Improving health-

related quality of 

life of patients with 

chronic heart 

failure: effects of 

relaxation therapy 

Undersöka effekten ett 

avslappningsprogram 

har på hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

kinesiska patienter. 

Metod: Pre-test post-test 

kontroll grupp med 

randomiserad gruppindelning. 

Urval: En 

forskningssjuksköterska valde 

ut patienterna på 

utskrivningsdagen. 

Patienterna skulle ha en 

hjärtsviktsdiagnos, vara 60 år 

eller äldre, ha goda kognitiva 

funktioner samt vara 

utskrivna från sjukhuset. 

De med psykiska 

begränsningar, var 

inplanerade för kirurgiska 

åtgärder inom 14 veckor, 

hade någon psykisk diagnos, 

använde psykofarmaka eller 

hade tränat avslappning 

tidigare exkluderades. 

Antal deltagare: 158 stycken. 

Bortfall: 37st personer 

bortföll efter studiens start. 

Män: 60 vid studiens slut 

Kvinnor: 61vid studiens slut 

Sjuksköterskan utbildade patienter i 

avslappningsövningar. Regelbundna 

telefonsamtal gjordes för att kontrollera att inga 

missuppfattningar fanns. 

Den emotionella livskvaliteten ökade på grund 

av avslappningsövningarna vilket gjorde att 

patienterna kunde släppa sjukdomsstressen och 

tänka mer rationellt. 

 
Studien var etiskt godkänd. 

Hög 

 



 

 

 

Bilaga D10 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod          

   

Publikationsår, 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2012 

Sverige 

PubMed 

Ågren, S., 

Evangelista, S. 

L., Hjelm, C. & 

Strömberg, A. 

Dyads affected by 

chronic heart 

failure: A 

randomized study 

evaluating effects 

of education and 

psychosocial 

support to patients 

with heart failure 

and their partners. 

Utvärdera effekten av 

integrerade 

relationsprogram med 

utbildning och 

psykosocialt stöd till 

patienter med kronisk 

hjärtsvikt och deras 

partner efter utskrivning 

från sjukhus efter 

försämring av 

hjärtsvikten. 

Metod: En randomiserad 

kontroll studie med 

uppföljningsbedömning. 

Urval: par där den ena parten 

har kronisk hjärtsvikt, NYHA-

klass II-IV, partnern lever i 

samma hushåll som patienten, 

nyligen utskriven från 

sjukhuset efter en försämring 

av hjärtsvikten inkluderades. 

De med demens, annan svårt 

psykisk sjukdom, 

droganvändare, svårigheter 

med det svenska språket, 

patienter som väntade på 

operation eller som deltog i 

andra studier exkluderades. 

Antal deltagare: 165stycken. 

Bortfall: 115st personer 

bortföll efter studiens start. 

Män: 38 vid start 

Kvinnor: 117 vid start 

Interventionen var att en sjuksköterska 

utförde tre stycken utbildande möten där 

denne hade rådgivning, använde sig av ett 

datorprogram eller andra skrivna 

inlärningsmaterial, psykosocial support. 

Interventionen fokuserade på att ändra 

tankar och beteende samt lägga upp 

strategier för egenvård. 

Patienterna i interventionsgruppen 

upplevde sin kontrollnivå över sjukdomen 

som högre än kontrollgruppen. 

 
Studien var etiskt godkänd. 

Hög 

 

 

 



 

 

 
                  

                 Bilaga E 
Tabell 5. Översikt av mätinstrument 
            

 MLWHFQ SF-36 MSAS Qol 

Index 

Cardiac 

IV 

WHO

QOL-

BRE

F-HK 

MOS

-SSS-

C 

MLHF Euro

QOL 

Borg 

RPE 

ICIC

E 

HFSS BDI CAS EHF

scB

S 

CBS SDS 

Aiken et al. (2006)  X X              

Aguado et al. (2010) X X               

Austin et al. (2005)       X X X        

Baker et al. (2011)          X X      

Brandon et al. (2009) X                

Freitas Rezende Bento et 

al. (2008) 
                

Kutzleb & Reiner (2006)    X             

Mårtensson et al. (2005) X X              X 

Thompson et al. (2005) X X               

Yu et al. (2010)     X X           

Ågren et al. (2012)  X          X X X X  

 


