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Sammanfattning Patienter med hjärtsvikt är en stor patientgrupp som har 
ökat i antal då hjärtsjukvården förbättrats samt att 
medellivslängden har ökat i Sverige. Hjärtsvikt 
karaktäriseras av påfrestande symtom och påverkar både 
patient och anhöriga i deras vardag. För att individen ska 
kunna hantera sin livssituation behövs stöd ifrån både 
omgivningen och vården. Syftet med studien var att belysa 
betydelsen av stöd till patienter med hjärtsvikt. Metoden var 
en litteraturstudie innehållande totalt 13 vetenskapliga artiklar. 
Artiklarna var både av kvalitativ och kvantitativ ansats. Två 
övergripande teman framkom i resultatet, Stöd gav kontroll 
och trygghet och Stöd gav förbättrat självförtroende och 
egenvård. Hjärtsvikt medförde känslor som ångest och 
osäkerhet. Stöd i form av information gav bättre kontroll och 
känsla av trygghet. Stöd från anhöriga och vänner gav ett 
förbättrat självförtroende och en förbättrad egenvård. 
Slutsatsen är att stöd från hälso- och sjukvårdspersonal, 
anhöriga och vänner har stor betydelse för att patienter med 
hjärtsvikt ska kunna hantera sin livssituation och kunna 
uppleva trygghet och säkerhet trots livet med en 
oförutsägbar sjukdom. Mer forskning behövs för att få fram 
fler stödjande omvårdnadsåtgärder som kan användas i den 
praktiska vårdverksamheten. För att främja en god 
omvårdnad som ger trygghet och säkerhet bör även stöd 
belysas mer i sjuksköterskeutbildningen.  
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Abstract  Patients with heart failure is a large group of patients which 
has increased in numbers as cardiac care has improved and 
the average life has increased in Sweden. Heart failure is 
characterized by distressing symptoms and influence the 
daily life of both the patient and their family. For the 
individual to manage their life, support is needed from both 
the environment and the health care. The aim of the study 
was to illuminate the support for patients with heart failure. 
The method was a literature review containing a total of 13 
scientific papers. The articles were of both qualitative and 
quantitative method. Two main themes were found, Support 
gave control and safety and Support gave improved self- 
confidence and self- care. Heart failure caused feelings of 
anxiety and uncertainty. Support in form of evident 
information led to better control and feelings of security. 
Support from family members and friends showed 
improved self- confidence and self-care. The conclusion is 
that support from health- care providers, family and friends 
is of great importance in patients with heart failure to 
manage their lives and be able to experience safety and 
security despite life with an unpredictable disease. More 
research is needed to develop more supportive care 
measures that can be used in practice. In order to provide 
good care that provides safety and security, support should 
be highlighted more in the nurse education. 
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Inledning  
Idag har cirka 250 000 människor i Sverige hjärtsvikt och varje år beräknas 
ytterligare 30 000 personer insjukna (Hjärt-Lungfonden, 2011a). Endast hälften av 
de drabbade överlever sex år efter diagnos. Nationella Kvalitetsregister inom 
hälso- och sjukvården (2010) skriver att hjärtsviktspatienter är den vanligaste 
patientgruppen över 65 år. Antalet hjärtsviktspatienter ökar eftersom att 
medellivslängden ökar och att allt fler personer överlever en hjärtinfarkt. 
Överlevnaden efter hjärtinfarkt ökar till följd av bättre behandlingar och tidig 
upptäckt av riskfaktorer (Agvall, 2010; Dahlström, 2010). Den årliga kostnaden i 
Sverige för vård av hjärtsviktspatienter beräknas till tre miljarder kronor, vilket är 
lika mycket som cirka två procent av hela hälso-och sjukvårdsbudgeten 
(Dahlström, 2010; Nationella Kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, 2010). 
Patienter med hjärtsvikt påverkas i hög grad både fysiskt, psykiskt och socialt 
(Jeon, Kraus, Jowsey & Glasgow, 2010). Vid kronisk sjukdom såsom hjärtsvikt 
påverkas synen på framtiden och livets mening (Mårtensson, 2002). I dessa 
situationer är sjuksköterskans omsorg och ett fungerande socialt nätverk med 
relevant socialt stöd viktigt. Brist på socialt stöd påverkar hjärtsviktspatienternas 
hälsa negativt (Schwarz & Elman, 2003). Stöd ingår som ett av kärnbegreppen 
inom omvårdnad, då sjuksköterskan möter patienter i sjukdom och/eller kris eller 
vid andra avgörande händelser (Ehnfors, 1998). Faskunger (2008) skriver att stöd 
kan fås från exempelvis vårdpersonal, vänner, familj, arbetskollegor och 
organisationer. 

 
 

Bakgrund 

Hjärtsvikt 

Det finns inte någon allmänt accepterad definition av hjärtsvikt (Dahlström, 
2010). Hjärtsvikt definieras i allmänhet inte som en sjukdom utan som ett tillstånd 
då hjärtats pumpförmåga inte klarar av att försörja kroppens organ med tillräcklig 
mängd blod (Dahlström, 2010; Mårtensson, 2012). Dahlström (2010) hävdar att i 
princip alla hjärtsjukdomar kan leda till hjärtsvikt. De vanligaste orsakerna är 
dock hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom som tillsammans står för 75 % av alla 
hjärtsviktsfall (Dahlström, 2010; Mårtensson, 2012). Ischemisk hjärtsjukdom 
leder vanligen till hjärtsvikt då hjärtmuskeln skadats av genomgången hjärtinfarkt. 
Vid hypertoni utvecklas vänsterkammarhypertrofi som är den viktigaste faktorn 
bakom utvecklingen av hjärtsvikt. Andra orsaker kan vara hjärtklaffel, 
kardiomyopati, myokardit, diabetes, amyloidos, lungsjukdom och förmaksflimmer 
(Dahlström, 2010; Medikon 2, 2008). Hjärtsvikt kan delas in i tre olika typer: 
övergående, akut eller kronisk hjärtsvikt (Mårtensson, 2012). Övergående 
hjärtsvikt utlöses ofta av en mindre hjärtinfarkt och kräver en tidsbegränsad 
behandling. Vid akut hjärtsvikt kan hjärtinfarkt vara en bakomliggande orsak men 
i 80 % av fallen så beror den akuta hjärtsvikten på kronisk hjärtsvikt som 
förvärrats. Enligt Hjärt-Lungfonden (2011b) lider de flesta hjärtsviktspatienterna 
av kronisk hjärtsvikt som utvecklats under en längre tid. Kronisk hjärtsvikt kan i 
sin tur delas in i systolisk eller diastolisk dysfunktion (Agvall, 2010; Ericson & 
Ericson, 2012). Vid systolisk dysfunktion är hjärtats kontraktionsförmåga 
försämrad vilket medför en minskad hjärtminutvolym och tillräcklig mängd blod 
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når inte ut till kroppens vävnader. Ericson och Ericson (2012) förklarar att 
diastolisk dysfunktion innebär en störning i kamrarnas fyllnadsfas till följd av det 
höga motståndet inne i kamrarna. Motståndet beror på styvhet i kammarväggen 
vilket leder till nedsatt förmåga att vidga sig under avslappningsfasen.  
 
Enligt Socialstyrelsen (2007) kan hjärtsviktens svårighetsgrad delas in i fyra olika 
klasser enligt New York Heart Association (NYHA). Indelningen i de olika 
NYHA- klasserna grundar sig på symtom samt en objektiv funktionsbedömning 
(Mårtensson, 2012). NYHA I: Nedsatt hjärtmuskelfunktion utan symtom.   
NYHA II: Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid fysisk aktivitet av 
måttlig grad.NYHA III: Medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt 
till måttlig fysisk aktivitet. NYHA IV: Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet 
även vid vila. Symtom ökar vid lätt aktivitet och patienten är ofta sängliggande 
(ibid.). Socialstyrelsen (2007) uppskattar att 50 % av de hjärtsviktspatienter som 
klassificerats i NYHA IV kommer att dö inom ett års tid.  
 
 
Att leva med hjärtsvikt 
Personer som drabbas av hjärtsvikt kan leva länge med sjukdomen innan symtom 
blir tydliga (Hjärt-Lungfonden, 2011b). Anledningen är att kroppen försöker 
kompensera hjärtats svaghet. Till en början tänjs hjärtat ut och blir större vilket 
ökar hjärtmuskelns kraft. Med tiden blir dock hjärtat mindre elastiskt och styvt 
vilket medför att symtom uppkommer. Vanliga symtom är hosta nattetid, 
bensvullnad, försämrad fysisk förmåga, andfåddhet vid ansträngning och vid vila 
(ibid.). De fysiska symtom som hjärtsvikten medför leder till stora förändringar i 
det vardagliga livet (Jeon et al., 2010; Yu, Lee, Kwong, Thompson & Woo, 
2008). Då patienten upplevde svårigheter att kontrollera sjukdomssituationen kan 
det ge känslor som ångest och osäkerhet inför framtiden. Social isolering är 
vanligt förekommande vid hjärtsvikt (Mårtensson, 2012; Yu et al., 2008). Den 
sociala isoleringen beror vanligtvis på fysiska begränsningar såsom andfåddhet 
och trötthet. Det kan även bero på rädsla eller biverkningar till följd av 
läkemedelsbehandling. Den begränsade kapaciteten att delta i aktiviteter kan 
enligt Jeon et al. (2010) ge en känsla av att vara fånge i sitt eget hem. Brist på 
energi till följd av hjärtsvikten gör att patienten blev beroende av andras hjälp 
(Ryan & Farrelly, 2009). 
 
Egenvård utgör en väsentlig del i den icke- farmakologiska behandlingen vid 
hjärtsvikt (Dahlström, 2010; Mårtensson, 2012). Egenvård innebär anpassning till 
de förändringar som hjärtsvikten medför (Yu et al., 2008). Det innebär att följa 
behandlingsstrategierna genom att skaffa sig kunskap om hjärtsvikten, dess 
symtom och medicinering. Dahlström (2010) och Mårtensson (2012) betonar 
vikten av information och utbildning om vad hjärtsvikt innebär. Kunskap om 
hjärtsvikt och dess symtom är grundläggande för att patienten ska kunna känna 
igen tecken på försämring. Väsentliga egenvårdsåtgärder är viktkontroll, 
vätskerestriktioner, minskat alkoholintag, fysiskt träning samt vaccination mot 
influensa och lunginflammation (Dahlström, 2010). 
 
 
Stöd 
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Enligt Svenska Akademien (2009) betyder begreppet stöd mer abstrakt hjälp, 
ibland med bibetydelse av sympati. Stöd är något som stöder och kan vara i 
materiell form såsom en stödstrumpa (Malmström, Györki & Sjögren, 2006). 
Kopplat till människan innebär begreppet stöd att stödja eller stöda, ge stöd, 
hjälpa eller styrka. Stöd är enligt Mårtensson (2002) generellt sett positivt relaterat 
till hälsa och emotionell tillfredställelse. Stöd kan ge en känsla av mening och 
sammanhang (Skärsäter, 2009).  
 
Socialt stöd definieras som känslomässigt stöd och omsorg ifrån människor i 
personens omgivning vid kris eller i stressade situationer (Egidius, 2008). Enligt 
Skärsäter (2009) kännetecknas socialt stöd av relationer som bygger på 
ömsesidighet, tillit och förtroende. Begreppet socialt stöd består enligt Finfgeld-
Connett (2005) av emotionellt och praktiskt stöd. Emotionellt stöd beskrivs i form 
av tröst som syftar till att minska ångest, stress, osäkerhet, hopplöshet och 
depression. Vetskapen om att någon finns tillgänglig vid behov kan verka 
tröstande. Det emotionella stödet kan även innebära att ha någon att dela 
erfarenheter med som aktivt lyssnar och försöker förstå. Praktiskt stöd kan 
innebära att ge konkret stöd i form av till exempel transportservice, hjälp med 
hushållsarbete eller ekonomiskt stöd (ibid.). Även Ehnfors (1998) framhåller 
emotionellt och praktiskt stöd som två av tre dimensioner inom det sociala stödet. 
Till skillnad från Finfgeld- Connett (2005) lyfts även informativt stöd fram som 
en tredje dimension under socialt stöd. Informativt stöd innebär att personer finns 
tillgängliga i omgivningen för att ge information, vägledning och rådgivning. 
Svensk sjuksköterskeförening (2007b) skriver att målet med information är att öka 
patientens kunskaper och därigenom öka patientens möjlighet att fatta egna beslut 
och uppnå sina mål. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763, §2b) ska 
patienten erhålla information anpassad efter sitt hälsotillstånd samt information 
om vilka metoder för vård och behandling som finns. Målen med behandling av 
kronisk hjärtsvikt är att lindra symtom, förbättra livskvalitén, förhindra progress, 
minska behovet av sjukhusvård och förlänga överlevnaden (Dahlström, 2010; 
Mårtensson, 2012). Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsen (2005) stödja 
patienter och närstående individuellt eller i grupp i syfte att främja delaktighet i 
vård och behandling. Sjuksköterskan kan genom att stödja patienten främja hälsa 
och förebygga sjukdom. Stöd ifrån hälso- och sjukvårdspersonal har som mål att 
främja de faktorer som förbättrar hälsan och på så sätt minska risken för 
återinsjuknande (ibid.). En åtgärd för att främja patientens möjlighet att hantera 
och anpassa sig till sin nya livssituation är att informera om hur livet med 
hjärtsvikt kan komma att se ut (Mårtensson, 2012). Information syftar till att öka 
patientens kunskap och förståelse för hjärtsvikten. Skärsäter (2009) betonar vikten 
av kontinuerlig dialog och samtal med patienten, då det bidrar till att patienten får 
en djupare förståelse för sin sjukdom, behandling och medicinering.  
 
Personer som har många sociala band såsom familj, vänner och släkt har lättare att 
hantera påfrestningar (Egidius, 2008). Vid kronisk sjukdom finns ett stort behov 
av socialt stöd exempelvis i situationer när vissa ansvarsområden i hemmet blivit 
svårhanterliga (Mårtensson, 2002). Anhörigvård definieras enligt 
Nationalencyklopedin [NE] (2013) som den vård och omsorg som en person med 
sjukdom erhåller ifrån en eller flera närstående. Termen används oftast vid 
långvarig vård men inkluderar även kortvarig vård av sjukt barn. En betydande 
grupp bland vuxna som har behov av anhörigvård är de som lider av svår kronisk 
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sjukdom. Anhörigvård omfattar en stor del inom vårdandet och anses bidra med 
en större andel insatser än den allmänna hälso- och sjukvården. Personen som 
engagerar sig i vård får i många fall ägna avsevärd tid åt dessa insatser. Detta 
medför en omfattande påverkan på anhörigvårdarens egen livssituation (NE, 
2013). 

 
 

Känsla av sammanhang (KASAM) 

För att kunna hantera livet med alla påfrestningar både kroppsliga, psykiska 
och/eller sociala så måste människan ha motståndskraft (Antonovsky, 2005).  
Motståndskraften är olika stark hos olika individer. Motståndskraften förbättras 
genom att tillvaron görs sammanhängande. Detta sker genom att tillvaron görs 
begriplig, hanterbar och meningsfull. Dessa tre komponenter utgör Antonovskys 
begrepp känsla av sammanhang (KASAM) vilket Antonovsky lyfter fram som en 
mycket viktig faktor bakom rörelsen mot hälsa. Begriplighet avser en förmåga att 
stabilt kunna bedöma verkligheten. Hanterbarhet avser till vilken grad människan 
upplever att det finns resurser tillgängliga med vilkas hjälp krav som ställs ifrån 
omgivningen kan mötas. Enligt Antonovsky (2005) är meningsfullheten den mest 
betydelsefulla komponenten i KASAM och avser känslan av att livet har en 
mening. Individen engagerar sig känslomässigt i de utmaningar som livet för med 
sig och känner delaktighet genom att medverka i de processer som påverkar 
individens liv. De som upplevde hög KASAM kunde enligt Antonovsky vara 
påtagligt sjuka ur ett medicinskt perspektiv men ändå ha en helhetsupplevelse av 
hälsa (ibid.). För att nå en högre KASAM kan socialt stöd och olika psykologiska 
resurser vara betydelsefulla (Elovainio & Kivimäki, 2000).   
 

 

Problemformulering 
Patienter med hjärtsvikt är en stor patientgrupp som har ökat i antal då 
hjärtsjukvården förbättrats samt att medellivslängden har ökat i Sverige. 
Hjärtsvikt påverkar både patienten och anhöriga i deras vardag. Därför är det 
viktigt att ta reda på hur den enskilda individen med hjärtsvikt påverkas av stöd 
för att kunna ge en individanpassad vård och främja hälsa.  
 
 
Syfte 
Syftet med studien var att belysa betydelsen av stöd till patienter med hjärtsvikt.  
 
 
Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell och 
både kvalitativa och kvantitativa forskningsartiklar har granskats, analyserats och 
sammanställts. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Olsson och Sörensens 
(2011) bedömningsmall som bedömer den vetenskapliga kvaliteten på artiklarna.  
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Datainsamling 
De databaser som använts för artikelsökning var Cinahl, PubMed och PsycInfo då 
dessa innehöll omvårdnadsforskning och var relevanta utifrån studiens syfte. 
Sökorden som användes först var heart failure och support vilket gav många 
träffar. För att söka av hela området gjordes ytterligare sökningar på sökord som 
social support, emotional support, family support, communication och nursing. 
Även sökord som motivational support, instrumental support, psychosocial 
support, psychosocial, experience, coping strategies och sense of coherence 
(SOC) har använts i sökningarna men då det inte gav några resultatartiklar har de 
inte redovisats i sökordsöversikten. Sökningar gjordes även med sökord som aid, 
help och assistance. Dessa sökord gav dock endast artiklar som var inriktade på 
medicinskt stöd vilket inte var i linje med litteraturstudiens syfte. Sökorden 
kombinerades på olika sätt och användes både som Major Headings (Cinahl), 
MeSH-termer (PubMed) och fritext. I PsycInfo användes sökorden som fritext 
(tabell 1, bilaga A). När sökningar på emotional support, family support, 
psychosocial support gjordes i Cinahl uppkom inga nya artiklar och därför 
redovisas inte dessa artiklar i sökhistoriken. Det gjordes även en slutsökning i 
Cinahl på heart failure AND supp* för att söka av området, vilket resulterade i att 
10 av resultatartiklarna återfanns. Två av resultatartiklarna hittades manuellt. En 
av artiklarna hittades via bakgrunden i en annan artikel och söktes sedan manuellt 
i Cinahl. Den andra artikeln framkom i samband med att en annan artikel söktes i 
fulltext. Artikeln ansågs stämma väl överens med syftet och återfanns i Pubmed. 
Inklusionskriterier för de utvalda artiklarna var att de skulle vara publicerade 
mellan år 2008-2013, de skulle vara på engelska och abstrakt skulle finnas 
tillgängligt. I Cinahl gjordes begränsningen till research article och i Pubmed till 
abstrakt available. I databasen PsycInfo gjordes manuell sökning på årtal. 
Manuellt valdes artiklar ut som kom ifrån västvärlden då de ansågs ha en 
vårdkultur som liknar den svenska vårdkulturen. Artiklar som innehöll orden barn, 
läkemedel, kostreglering, ångest/depression, hjälpmedel, palliativ vård och 
livskvalité i titeln valdes bort manuellt då detta inte var i fokus enligt syftet. 

När sökningarna var sammanställda hade totalt 793 titlar och 64 abstrakt lästs. Av 
de lästa abstrakten gick 16 vidare till det första urvalet. Dessa 16 artiklar lästes av 
båda skribenterna och efter att andra urvalet gjorts så återstod 13 artiklar. Dessa 
återstående 13 artiklarna kvalitetsgranskades enligt Olsson och Sörensens (2011) 
bedömningsmall. Kvalitativa och kvantitativa artiklar granskades i olika mallar. 
När bedömningen gjorts räknades poängsumman om till procent där 80-100% 
motsvarar grad 1, 70-79% grad 2 och 60-69% grad 3. Studier med procentsats 
under 60 % bör inte inkluderas i en litteraturstudie (Olsson & Sörensen, 2011). En 
av de utvalda artiklarna var både kvalitativ och kvantitativ, men då den största 
delen var kvalitativ gjordes bedömningen att den skulle granskas utefter den 
kvalitativa bedömningsmallen. Flertalet av resultatartiklarna uppkom på flera 
olika kombinationer av sökord. Av de 13 artiklar som representerar resultatet är 
fem stycken kvalitativa och sju stycken kvantitativa. En artikel är både kvalitativ 
och kvantitativ (tabell 3 bilaga C1-3, tabell 4 bilaga D 1-6 och tabell 5 bilaga E1). 
De artiklar som valdes bort stämde inte överens med syftet för denna 
litteraturstudie.  
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Databearbetning 

De 13 artiklar som återstod efter kvalitetsgranskningen bearbetades gemensamt. 
Artiklarna lästes först individuellt, för att sedan läsas ännu en gång gemensamt. 
Artiklarnas resultat diskuterades och sammanställdes. Det sammanställda 
resultatet skrevs sedan ner och likheter och olikheter som framkom i respektive 
resultatartikel ströks under med olika färger. Detta för att få en lättöverskådlig bild 
av resultatet. Dessa färger fördes sedan samman och gav två övergripande teman, 
Stöd gav kontroll och trygghet och Stöd gav förbättrat självförtroende och 
egenvård. I samband med att artiklarna lästes sammanställdes en artikelöversikt 
med respektive resultatartikels syfte, metod, urval och slutsats (tabell 3 bilaga C1-
3, tabell 4 bilaga D 1-6 och tabell 5 bilaga E1). 
 

 
Resultat 

Personer med hjärtsvikt upplevde att hjärtsvikten begränsade livet och medförde 
en känsla av att inte ha kontroll och en osäkerhet inför framtiden (Nordgren, Asp, 
Fagerberg, 2008a; Nordgren, Asp, Fagerberg, 2008b). Att drabbas av en 
livshotande sjukdom såsom hjärtsvikt innebar därför ett ökat behov av stöd 
(Nordgren et al., 2008a). Stöd skapades i möten med professionella vårdare, 
familjemedlemmar, vänner och kolleger (Nordgren et al., 2008b).  
 
 
Stöd gav kontroll och trygghet 
Stöd beskrevs av patienter med hjärtsvikt som en flerdimensionell och subjektiv 
upplevelse av trygghet och känsla av kontroll över kropp och situation (Nordgren 
et al., 2008a; Nordgren et al., 2008b). Om patienten hade en ökad förståelse för 
hjärtsvikten reducerade det osäkerhet och bidrog till en känsla av kontroll och 
trygghet (Nordgren et al., 2008b). Att informera patienten både muntligt och 
skriftligt ansågs därför vara en viktig omvårdnadsåtgärd som syftade till att ge 
patienten en ökad kunskap och förståelse (Jaarsma, Nikolova- Simons & Martje, 
2012; Nordgren et al., 2008a). För att öka förståelsen hos patienten ytterligare 
borde informationen vara individanpassad. Hjärtsvikt innebar en osäker 
hälsosituation och ett beroende av vård och behandling (Nordgren et al., 2008a; 
Nordgren et al., 2008b). Hälso- och sjukvården kunde bidra med en känsla av 
lättnad, känsla av att situationen gick att kontrollera och bringa hopp om en bättre 
hälsa (ibid.). Att erhålla stöd från professionella vårdare ansågs bidra med en 
känsla av trovärdighet och trygghet (Jaarsma et al., 2012; Nordgren et al., 2008a; 
Nordgren et al., 2008b; Sundin, Bruce & Barremo, 2010). Trygghet beskrevs 
exempelvis som att patienten hade vetskap om vart hon/han kunde vända sig för 
vård och behandling (Sundin et al., 2010). Att patienten hade vetskap om vart 
hon/han kunde vända sig medförde ett förtroende till hälso- och sjukvården och en 
känsla av trygghet (Nordgren et al., 2008a). Att erhålla diagnosen hjärtsvikt 
ansågs i vissa fall vara stödjande då det innebar en förståelse för tillståndet och 
vad som orsakade symtomen (ibid.). Efter att diagnos erhållits kunde dock 
vardagen upplevas som kaotisk och struktur i vardagen ansågs vara viktigt 
(Nordgren et al., 2008b).  
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Information om framtida hälso- och sjukvård ansågs stödjande då det gav en 
struktur och trygghet i vardagen (Nordgren et al., 2008b). Stödet från hälso- och 
sjukvården kunde dock upplevas som begränsat till följd av strikta rutiner och 
tidsbrist (Nordgren et al., 2008a). Stödet som gavs ansågs vara utformat efter 
hälso- och sjukvårdens villkor och upplevdes som villkorligt. Det villkorliga 
stödet kunde upplevas som bristfälligt stöd vilket kunde medföra att patienterna 
inte fick tillräcklig hjälp att förstå och ta ansvar för sin hälsosituation. Relationer 
mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes som stödjande om de 
byggde på omtanke och förståelse (Nordgren et al., 2008a). Därför värderades 
kompetent hälso- och sjukvårdpersonal ofta högt eftersom de visade på en bättre 
förståelse för patientens situation och tillstånd. Kompetensen ingav även en 
säkerhet vilket verkade stödjande (ibid.). Nordgren et al. (2008a) och Nordgren et 
al. (2008b) fann att patienterna kände sig värdefulla och trygga om vårdpersonal 
tog kontakt med patienten oavsett om de hade ett professionellt syfte eller inte. 
Kontakten med vårdpersonalen upplevdes som stödjande då det bidrog till att 
patienterna kände sig bekräftade genom att någon lyssnade och visade förståelse.  
 
Att anhöriga erhöll information var viktigt (Jaarsma et al., 2012; Nordgren et al., 
2008b). Eftersom informationen ökade anhörigas förståelse för patientens 
hjärtsvikt och hur sjukdomen kunde komma att påverka både patientens och 
anhörigas framtid (Nordgren et al., 2008b). Bristfällig information till anhöriga 
kunde medföra att stödet från anhöriga till patienten försämrades. Boyoung, 
Fleischmann, Howie- Esquivel, Stotts och Dracup (2011) fann att en lägre känsla 
av kontroll hos anhöriga hade en negativ påverkan på anhörigvårdarnas hälsa. Om 
patienten hade en högre NYHA- klass upplevde anhörigvårdaren en lägre känsla 
av kontroll. En lägre känsla av kontroll hos anhörigvårdarna visade sig även ha en 
negativ påverkan på deras vård till patienten (ibid.). Anhörigvårdare som 
upplevde en lägre nivå av socialt stöd såg sin roll som vårdgivare ansträngande 
(Boyoung et al., 2011; Saunders, 2012). Det framkom även i studierna att 
anhörigvårdarna kände en högre grad av stress i samband med utskrivning. Ökad 
stress ansågs bero på förändringar i patientens medicinering, kost och 
vätskerestriktioner. Nordgren et al. (2008a) påpekar att förståelse, kunskap och en 
positiv attityd ifrån familjemedlemmarna var viktigt för att verka stödjande för 
patienten. Att känna sig älskad trots en sviktande kropp gav en känsla av trygghet, 
hopp och att livet var meningsfullt (ibid.).  
 
Flertalet studier fann att en högre nivå av socialt stöd från anhöriga till patienten 
visade på en mer kontinuerlig kontakt med hälso- och sjukvården (Gallagher, 
Luttik & Jaarsma, 2011; Riegel, Dickson, Kuhn, Page & Worral- Carter, 2010). 
En kontinuerlig kontakt med hälso- och sjukvården gav en känsla av trygghet 
(Gallagher et al., 2011; Riegel et al., 2010; Sundin et al., 2010). Flertalet av de 
kvinnor som ingick i Riegels et al. (2010) studie upplevde social isolering. Social 
isolering visade sig medföra att kvinnorna sökte vård i ett senare skede vid 
försämring. Löfvenmark, Mattiasson, Billing och Edner (2009) fann att kvinnorna 
i deras studie upplevde ensamhet i större utsträckning än de män som ingick i 
studien. Känslor av ensamhet över lag medförde fler sjukhusvistelser och mer 
dagar spenderade på sjukhus under en ett års period (ibid.). Upplevelsen av 
ensamhet medförde lidande enligt Sundin et al. (2010). Att dela upplevelser med 
andra som lever i en liknande situation gav en ökad känsla av kontroll och känsla 
av att inte vara ensam (Nordgren et al., 2008b). Det kunde även bidra till att 
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patienten insåg att det var möjligt att leva med hjärtsvikt. Att dela erfarenheter 
med andra som levde med hjärtproblematik gav även en möjlighet att få svar på 
frågor, hantera problem eller osäkerhet kring behandlingar och medicinering 
(Nordgren et al., 2008a; Nordgren et al., 2008b). Därför upplevde patienterna 
stödgrupper som både lärorika och stödjande.  
 
 
Stöd gav förbättrat självförtroende och egenvård 
 
Information som gav ökad kunskap och förståelse stärkte självförtroendet och 
minskade känslor som rädsla och ångest (Nordgren et al., 2008a). Vetskapen om 
att anhöriga kommer finnas tillgängliga oavsett hälsa eller sjukdom gav patienten 
en styrka att klara av dagen (Nordgren et al., 2008b). Relationer som byggde på 
den tron upplevdes därför som stödjande. Kvinnor upplevde stöd när de kände sig 
sedda, hörda och efterfrågade av anhöriga (Sundin et al., 2010). Stöd från 
anhöriga som stärkte patientens självständighet eftersöktes. Att på egen hand 
kunna utföra så mycket som möjligt gav en inre styrka. Stöd sågs som en inre 
tillgång som underlättade anpassning till livssituationen, ansvarstagande, 
planering och målsättning (Nordgren et al., 2008a). Stöd underlättade det 
vardagliga livet och ökade möjligheten att leva ett så normalt liv som möjligt trots 
sjukdom (Nordgren et al., 2008a; Nordgren et al., 2008b; Sundin et al., 2010). För 
att stödja patienten skulle personer i omgivningen enligt Nordgren et al. (2008a) 
inte ta över patientens problem utan hjälpa patienten att själv ta sig igenom dem. 
Att försöka få patienten att avstå från att göra sysslor som patienten upplevde 
meningsfulla kunde göra att patienten kände sig överbeskyddad, vilket kunde ge 
känslor som frustration (ibid.).  
 
Hjärtsvikten medförde inte enbart en förändrad livssituation utan även en 
förändrad självbild (Nordgren et al., 2008b). Patienter kunde komma att känna sig 
värdelösa om de inte kunde fylla den roll i hemmet eller på jobbet som patienterna 
haft sedan tidigare (Nordgren et al., 2008b; Sundin et al., 2010). Att kunna arbeta 
trots sjukdom gav patienterna en möjlighet att behålla sin självbild (Nordgren et 
al., 2008a; Nordgren et al., 2008b). Om arbetskollegorna visade omtanke och 
förståelse kunde arbetet innebära en bekräftelse för patienten och en ökad känsla 
av välbefinnande och meningsfullhet i tillvaron.  
 
Sjuksköterskorna lyfte fram vikten av att involvera anhöriga i patientens vård då 
de kunde hjälpa och stödja patienten (Jaarsma et al., 2012; Sebern & Riegel, 
2009). Anhöriga kunde involveras genom att följa patienten till 
hjärtsviktskliniken, lära känna igen symtom och kontakta hälso- och sjukvården 
vid försämring (Jaarsma et al., 2012). Riegel et al. (2010) fann att männen som 
ingick i deras studie upplevde att ett starkt stöd från makan underlättade deras 
egenvård i vardagen. Flertalet patienter förlitade sig på anhörigas hjälp med att 
identifiera symtom kopplade till hjärtsvikten (Gallagher et al., 2011; Jaarsma et 
al., 2012; Riegel et al., 2010). Sayers, Riegel, Pawlowski, Coyne och Samaha 
(2008) fann att patienter som var gifta eller hade sambo upplevde att deras 
make/maka eller sambo till stor del var involverad i vården gällande medicinska 
beslut och påminnelser om föreskrivna läkemedel. Patienter som upplevde en 
högre nivå av socialt stöd visade på en betydligt bättre egenvård (Gallagher et al., 
2011; Riegel et al., 2010; Salyer, Schubert & Chiaranai, 2012; Sebern & Riegel, 
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2009). Salyer et al. (2012) fann att socialt stöd hade en positiv inverkan på 
patientens självförtroende till sin egenvård. Ett stärkt självförtroende visade sig 
indirekt stödja patienterna i deras egenvård. Upprätthållandet och hanterbarheten 
av egenvården påverkades indirekt positivt via ett förbättrat självförtroende till att 
klara av egenvården (ibid.). Sayers et al. (2008) fann i linje med Salyer et al. 
(2012) att stöd ifrån vänner var positivt associerat med självförtroendet till 
egenvården. Sayers et al. (2008) fann dock att stöd ifrån anhöriga var negativt 
associerat med självförtroendet till sin egenvård. 
 
I Hoekstra, Lesman- Leegte, Luttik och Jaarsmas (2010) studie gjordes en 
jämförelse mellan intensivt stöd och bas stöd till patienter med hjärtsvikt. Det 
intensiva stödet innebar fler besök hos en hjärtsviktssjuksköterska, 24 timmars 
tillgänglig telefontid, hembesök och multidisciplinär rådgivning och fler 
läkarbesök. Sjuksköterskorna i studien beskrev att utbildnings- och behandlings 
mål till större del uppnåtts hos de patienter som erhållit det intensiva stödet 
anpassat efter NYHA- klass (ibid.). 

 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Databaserna som användes var Cinahl och PubMed då dessa innehöll 
omvårdnadsforskning. Sökningar gjordes även i PsycInfo som var inriktat på 
psykologi då detta ansågs utöka sökningsområdet. Att flera databaser har använts 
och att samma artiklar har återfunnits i flera databaser trots att sökningar gjorts på 
olika sökord kan ses som en styrka. 
  
Den inledande sökningen var bred med sökorden heart failure AND support vilket 
resulterade i att nya nyckelord hittades. Sökord som experience, coping strategies 
och sense of coherence (SOC) söktes på i ett tidigt skede för att ringa in området 
men gav inga resultatartiklar. Sökningen utökades kontinuerligt med sökord som 
social support, emotional support, family support, nursing, communication. 
Ytterliggare sökord användes som motivational support, instrumental support, 
psychosocial, psychosocial support, aid, help och assistance, och dessa sökord 
resulterade dock endast i dubbletter eller artiklar som inte var i linje med syftet. 
För att göra en säkerhetssökning gjordes en sökning i Cinahl med sökorden heart 
failure (Subject headings) AND supp* (fritext) vilket resulterade i att 10 av 
resultatartiklarna återfanns. Sökningar i Cinahl gjordes på heart failure AND 
family support och heart failure AND psychosocial support. Då dessa sökningar 
gjorts tidigare i Pubmed uppkom inga nya artiklar i Cinahl därför redovisas inte 
dessa i sökordsöversikten eller sökordshistoriken. 
 
I PubMed och Cinahl har heart failure använts som MeSH- term och Subject 
Headings vilket anses vara en styrka då databasen definierat sökordet. I Cinahl 
fanns inte sökordet support som Subject Headings därför har fritext sökningar 
gjorts på detta sökord. Social Support Index och Social Support (Iowa NOC) 
fanns som Subject Headings. Sökningar som innehöll Social Support Index och 
Social Support (Iowa NOC) som Subjekt Headings ansågs vara för snäva därför 
gjordes fritextsökning istället. I PubMed gjordes sökningar med sökordet Social 
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support som MeSH- term sökningen gav dock inga resultatartiklar. Övriga MeSH- 
termer i PubMed ansågs inte vara i linje med syftet efter att definitionerna av 
sökorden lästs. I databasen PsycInfo gjordes endast sökningar med hjälp av fritext 
vilket kan ses som en svaghet då det inte klargjorts hur sökordet tolkas i just den 
databasen. 
 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara på engelska, abstrakt skulle 
finnas tillgängligt och de skulle vara publicerade mellan år 2008-2013. I Cinahl 
gjordes begränsningen till research article och i Pubmed till abstrakt available.    
Att artiklarna var publicerade fem år tillbaka ses som en styrka då de innehöll ny 
forskning. Artiklar som handlade om barn, läkemedel, kostreglering, 
ångest/depression, hjälpmedel, palliativ vård och livskvalité i titeln valdes bort 
manuellt då detta inte var i fokus enligt syftet. Att artiklar valts bort manuellt kan 
ses som en svaghet då sökningarna gav många träffar och relevanta artiklar kan ha 
plockats bort. Artiklar ifrån västvärlden valdes manuellt ut då dessa länder ansågs 
ha en vårdkultur som liknar den svenska vårdkulturen. Fem av resultatartiklarna 
kom ifrån Sverige, fem från USA, en från Sverige och Nederländerna, en från 
Australien och en från Nederländerna. Att sex artiklar med studier som är utförda 
i Sverige finns med kan ses som en styrka då det speglar svenska patienters behov 
av stöd vid hjärtsvikt.  

 
Av de 13 artiklar som representerade resultatet var fem stycken kvalitativa och sju 
stycken kvantitativa. En artikel var både kvalitativ och kvantitativ. Att använda 
sig av båda forskningsansatserna medförde att stöd till patienter med hjärtsvikt 
kunde belysas både ur individuellt perspektiv och ur ett mer generellt perspektiv, 
vilket ansågs vara en styrka. De kvantitativa artiklarna hade ett ganska stort 
bortfall vilket kunde ses om en svaghet, dock svarade artiklarna bra mot studiens 
syfte vilket medförde att de inkluderades i litteraturstudien. Samtliga artiklar 
graderades till hög och medel vetenskaplig kvalité enligt Olsson och Sörensens 
(2011) bedömningsmall. Svagheter i bedömningsmallen var att frågeställningarna 
i mallen kunde tolkas på olika sätt vilket kan ha påverkat bedömningen av 
artiklarnas vetenskapliga kvalité.  
 
Alla artiklar bearbetades gemensamt för att under tiden kunna diskutera viktiga 
delar utifrån syftet. Resultatet sammanställdes och skrevs ner. Det sammanställda 
resultatet lästes först igenom individuellt, för att sedan läsas ännu en gång 
gemensamt. Detta för att under tiden kunna föra en diskussion kring likheter och 
olikheter som framkommit i respektive artikel. Teman som framkom ströks under 
med olika färgkoder för att få en lättöverskådlig bild av resultatet. Två 
övergripande teman som framkom var Stöd gav kontroll och trygghet och Stöd 
gav förbättrat självförtroende och egenvård. Att artiklarna bearbetades 
gemensamt kan ses som en svaghet då skribenterna kan ha påverkat varandra. Det 
kan även ses som en styrka då teman successivt diskuteras fram och 
bearbetningen blir mer enhetlig.  
 
 
Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa betydelsen av stöd till patienter med hjärtsvikt. 
Livet med hjärtsvikt innebär en osäkerhet inför framtiden och ett beroende av 
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andras hjälp i mångt och mycket. Vilket medför osäkerhet och en förlust av känsla 
av kontroll (Nordgren et al., 2008a; Nordgren et al., 2008b). Patienter som lever 
med hjärtsvikt är bräckliga då känslor som osäkerhet, rädsla och ångest är vanligt 
förekommande (Jeon et al., 2010; Nordgren et al., 2008a; Yu et al., 2008). I 
samband med att hjärtsvikten förvärras ökar behovet av stöd (Boyoung et al., 
2011; Hoekstra et al., 2010 ). Därför är sjuksköterskans omsorg och ett socialt 
nätverk som kan ge relevant stöd mycket viktigt (Mårtensson, 2002). Stöd kan 
erhållas från hälso- och sjukvårdspersonal, familj, vänner och arbetskollegor 
(ibid.). Hälso- och sjukvårdspersonal bör stödja patienten genom att ge 
information. Det står skrivet i hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763, § 2b) att 
patienten ska erhålla information anpassad efter sitt hälsotillstånd. Stöd i form av 
information är viktigt då det ger en ökad förståelse för tillståndet, reducerar 
osäkerhet och ger en känsla av kontroll och trygghet (Nordgren et al., 2008a; 
Nordgren et al., 2008b). När vardagen känns kaotisk är informativt stöd viktigt då 
det resulterar i att patienterna upplever struktur och trygghet i det vardagliga livet 
(ibid.). För att patienten med hjärtsvikt ska kunna hantera sin livssituation behövs 
informativt stöd i form av vägledning och rådgivning (Finfgeld- Connett, 2005). 
Enligt Strang och Strang (2001) värderas detaljerad information om sjukdom, 
symtom och framtid högt. Saknas information kan det leda till minskad 
begriplighet, känslor av kaos, ångest och osäkerhet. Strang och Strangs (2001) 
studie är baserad på patienter med hjärntumör (ibid.) men deras resultat skulle 
kunna överföras till patienter med hjärtsvikt, då föreliggande studies resultat visar 
att informativt stöd motverkar osäkerhet och ångest vid hjärtsvikt. Enligt Strang 
och Strang (2001) ger information och kunskap om sjukdomen patienterna bättre 
möjlighet att hantera sitt liv och medför en mer personlig kontroll över olika 
situationer (ibid.) Bristfällig information till patienten betyder att hälso- och 
sjukvårdslagens rekommendationer inte följs. Om patienten inte erhåller 
tillräckligt stöd i form av information från hälso- och sjukvårdspersonalen skulle 
det kunna resultera i ångest, osäkerhet, att behandlingsmålen uppnås i lägre 
utsträckning och en försämrad egenvård, vilket strävar mot målen med all 
omvårdnad. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2007a) är målet med all 
omvårdnad att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 
lidande. 
 
För att informativt stöd ska kunna ges måste det finnas tillgängliga resurser som 
kan ge information och stödja patienten. Enligt Tamm (2012) så kan externa 
resurser i form av hälso- och sjukvårdspersonal, anhöriga och vänner bidra till att 
underlätta patientens hanterbarhet av stressfulla situationer (ibid.). Information 
från hälso- och sjukvårdspersonalen syftar till att öka patientens förståelse för 
hjärtsvikten och de symtom som hjärtsvikten kan medföra (Jaarsma et al., 2012; 
Nordgren et al., 2008a). Om hälso- och sjukvårdspersonalen tar kontakt med 
patienten, är närvarande och förstående upplevs det som stödjande (Nordgren et 
al., 2008a; Nordgren et al., 2008b). Hälso- och sjukvårdspersonalen bekräftar den 
enskilda individen genom att upprätthålla en kontinuerlig kontakt. Det ger en 
känsla av trygghet och ökar förtroendet till hälso- och sjukvårdspersonalen 
(Gallagher et al., 2011; Nordgren et al., 2008b; Riegel et al., 2010; Sundin et al., 
2010). Ett förtroende till hälso- och sjukvårdspersonalen stärker personalens 
stödjande roll till patienten. Ett förbättrat förtroende till hälso- och sjukvården 
skulle kunna resultera i att patienten söker vård i ett tidigare skede vid försämring. 
Det kan minska lidandet för patienten och minska tiden spenderad på sjukhus. En 
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kontinuerlig kontakt med hälso- och sjukvården är därför viktigt eftersom 
patienten kommer att vara i behov av vård och stöd livet ut.  
 
Det stöd som hälso- och sjukvårdspersonalen ger till patienten kan dock upplevas 
som otillräckligt till följd av strikta rutiner och tidsbrist (Nordgren et al., 2008a). 
Ett mer intensivt stöd med en högre tillgänglighet till vården medför att 
behandlingsmålen uppnås i högre utsträckning (Hoekstra et al., 2010). En ökad 
tillgänglighet till hälso- och sjukvårdspersonalen bidrar till att patienternas behov 
av stöd tillfredsställs (ibid.). Vilket lyfter fram att mer resurser bör läggas ner på 
att stödja den enskilda patienten då det kan medföra att behandlingsmålen uppnås 
i högre utsträckning. I längden kan det resultera i minskat lidande för patienten 
och en minskad risk för återinläggningar. Färre dagar spenderade på sjukhus kan 
även minska hälso- och sjukvårdens kostnader. Då hjärtsviktspatienter enligt 
Dahlström (2010) och Nationella Kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, 
(2010) i dagens läge medför höga kostnader för samhället.       

 
Stöd ifrån anhöriga har även visat sig bidra till en ökad kontakt med hälso- och 
sjukvårdspersonalen (Gallagher et al., 2011; Riegel et al., 2010). Det kan bero på 
att anhöriga stödjer och hjälper patienten att uppmärksamma symtom på 
hjärtsvikten. Genom att uppmärksamma förvärrade symtom i tid kan patientens 
lidande lindras då vård erhålls i ett tidigare skede. Om patienten och/eller anhöriga 
har svårt att uppmärksamma förvärrade symtom kan det medföra att sjukdomen 
begränsar deras liv. Påfrestande symtom kan göra att det blir svårare för patienten 
att delta i sociala aktiviteter. Att inte kunna delta i sociala aktiviteter kan leda till 
att det sociala nätverket minskar och därmed även stödet ifrån omgivningen. 
Enligt Mårtensson (2012) och Yu et al. (2008) är social isolering ett 
förekommande problem vid hjärtsvikt. Patienter som känner social isolering söker 
vård i ett senare skede (Riegel et al., 2010). Social isolering kan resultera i 
bristande stöd ifrån omgivningen eftersom patienten inte upplever att yttre 
resurser som kan stödja till hanterbarhet finns tillgängliga. Därför bör hälso- och 
sjukvårdspersonal ta reda på hur patientens sociala nätverk ser ut. Vilka 
tillgängliga yttre resurser som finns runt patienten som kan hjälpa och stödja 
patienten. För att kunna motverka ökad mängd sjukhusvistelser och 
återinläggningar. Om resurser som kan erbjuda stöd saknas bör hälso- och 
sjukvårdspersonalen fokusera på att utveckla stödjande åtgärder för de patienter 
som ligger i riskzonen. Enligt Nordgren et al., 2008a och Nordgren et al., 2008b 
kan känslan av att dela upplevelser och erfarenheter med andra 
hjärtsviktspatienter ses som både stödjande och lärorikt. Det kan bidra till att 
patienten inser att det är möjligt att leva med hjärtsvikt (ibid.). Känslomässigt stöd 
kan framförallt ges av människor som har en förståelse eller aktivt lyssnar och 
försöker förstå patienten (Finfgeld- Connet, 2005). Därför bör hälso- och 
sjukvårdspersonalen informera patienten om stödgrupper då det är en 
omvårdnadsåtgärd som främjar stödet, vilket kan medföra en högre känsla av 
meningsfullhet i tillvaron.   
 
Det är viktigt att anhöriga känner socialt stöd från övriga familjemedlemmar och 
närstående för att själva kunna ge ett bra stöd till patienten (Boyoung et al., 2011; 
Saunders, 2012). Patientens symtom på hjärtsvikten påverkar även anhöriga i 
deras vardag, då de kan komma att behöva ta ett större ansvar i hemmet och även 
hjälpa patienten i egenvård (ibid.). Information till anhöriga är viktigt då brist på 
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kunskap och förståelse kan leda till ett försämrat stöd från anhöriga till patienten 
(Nordgren et al., 2008a; Nordgren et al., 2008b). Därför bör hälso- och 
sjukvårdspersonalen även stödja anhöriga till patienter med hjärtsvikt då de har en 
viktig roll i att stödja patienten. Hälso- och sjukvårdspersonalen bör arbeta för att 
öka anhörigas förståelse genom att ge strukturerad och tydlig information. Då en 
ökad förståelse hos anhöriga bidrar till att de kan ge ett bättre stöd till patienten. 
Information till anhöriga ökar även anhörigas känsla av kontroll. Vilket är viktigt 
då Boyoung et al. (2011) lyfter att en lägre känsla av kontroll hos anhörigvårdaren 
gör att stödet som anhörigvårdaren ger till patienten försämras. Anhörigvårdare 
som upplever ett lägre socialt stöd ser i högre utsträckning sin roll som vårdgivare 
ansträngande (ibid.). Anhörigvården kompletterar och samverkar med den 
allmänna hälso- och sjukvården och anhörigvårdens insatser bedöms vara större 
än hälso- och sjukvårdens insatser (NE, 2013). Sjuksköterskan bör därför inta ett 
förhållningssätt som grundar sig på ett helhetsperspektiv och även se till vilka 
resurser anhörigvårdarna har omkring sig. Om anhörigvårdaren inte har något 
socialt stöd skulle det kunna resultera i att stödet till patienten med hjärtsvikt 
försämras. Därför är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen involverar 
anhöriga så mycket som möjligt i vården.  

 
Att ha kunskap om sitt tillstånd ger ett stärkt självförtroende (Nordgren et al., 
2008a). Strang och Strang (2001) menar att de individer som klarar av att hantera 
svårigheter i livet framförallt är de som har en inre resurs såsom ett gott 
självförtroende. Ett stärkt självförtroende kan resultera i en högre självständighet 
och en förbättrad egenvård (ibid.). En god egenvård är av stor vikt då symtom 
som trötthet och fysiskt försämrad förmåga påverkar patienten och anhöriga i 
deras vardag (Hjärt- Lungfonden, 2011b). En välinformerad patient med ett gott 
självförtroende kan resultera i en förbättrad egenvård och lindra de påfrestande 
symtom som sjukdomen medför. Ökad kunskap och förståelse för sjukdomen kan 
resultera i att patienten förstår betydelsen av att upprätthålla egenvården för att 
motverka progress i hjärtsvikten. Enligt Dahlström (2010) och Mårtensson (2012) 
är kunskap om symtom viktigt då det bidrar till att patienten lättare kan känna 
igen tecken på försämring och ta kontakt med hälso- och sjukvården i tid. 
 
Stöd från anhöriga har visat sig förbättra självförtroendet till egenvård och därmed 
förbättra egenvården (Gallagher et al., 2011; Riegel et al., 2010; Salyer et al., 
2012; Sebern & Riegel, 2009). Hälso- och sjukvårdspersonalen bör därför ge 
anhöriga stöd så att de i sin tur kan stödja patienten. Ett minskat stöd till patienten 
skulle kunna resultera i en försämrad egenvård och därmed försämrade 
behandlingsresultat. Enligt Gallagher et al. (2011) och Jaarsma et al. (2012) kan 
anhöriga stödja patienten till att sköta sin egenvård genom att exempelvis hjälpa 
patienten att uppmärksamma förvärrade symtom (ibid.). Om anhöriga erhåller ett 
bra informativt stöd kan det leda till att patienten i sin tur kan få information ifrån 
anhöriga. Anhöriga kan informera och återupprepa informationen till patienten 
vilket kan bidra till en ökad förståelse och en förbättrad egenvård.  
 
Patienter som lever med hjärtsvikt är bräckliga och behöver stöd från hälso- och 
sjukvårdspersonal, anhöriga och vänner. Stöd ger en ökad känsla av kontroll och 
trygghet, ett förbättrat självförtroende och en förbättrad egenvård. Mycket av det 
som framkommit i resultatet anses kunna kopplas samman med Antonovskys 
(2005) begrepp KASAM. Eftersom det i föreliggande litteraturstudies resultat 
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framkommit att stöd i form av information ger en ökad känsla av trygghet och 
kontroll. Stöd ger även ett förbättrat självförtroende och en förbättrad egenvård. 
Stöd från hälso- sjukvårdpersonal, anhöriga och vänner ger ökad begriplighet, 
hanterbarhet och känsla av meningsfullhet vilket främjar KASAM. Det 
informativa stödet medför en högre begriplighet. Som enligt Antonovsky (2005) 
nås genom strukturerad information som bidrar till att verkligheten upplevs som 
gripbar och förutsägbar (ibid.). Tydlig och strukturerad information bidrar till att 
öka individens och anhörigas känsla av kontroll och trygghet eftersom yttre och 
inre stimuli upplevs som gripbara. Genom en högre begriplighet vet både patient 
och anhöriga vilka resurser som krävs för att hantera olika situationer, vilket 
exempelvis underlättar hanterbarheten av egenvården. Resurser kan enligt 
Antonovsky (2005) vara under personens egen kontroll eller kontrolleras av andra 
såsom anhöriga, vänner eller hälso- och sjukvårdspersonal (ibid.). Emotionellt 
stöd ifrån anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonalen kan bidra till ett stärkt 
självförtroende vilket underlättar hanterbarheten av hjärtsvikten. Om patienten 
erhåller ett gott praktiskt stöd underlättar det hanteringen av egenvården och 
lindrar påfrestande symtom. Enligt Nordgren et al. (2008a), Nordgren et al. 
(2008b) och Sundin et al. (2010) bidrar praktiskt stöd till att patienten kan leva ett 
så normalt liv som möjligt trots sjukdom. Att stödja patienten till självständighet 
är viktigt då det ger en inre styrka och känsla av meningsfullhet i tillvaron 
(Nordgren et al., 2008a; Sundin et al., 2010). Antonovsky (2005) lyfter fram att en 
högre känsla av meningsfullhet innebär att individen medverkar i de processer 
som påverkar patientens liv. Individer som känner hög meningsfullhet i tillvaron 
kommer att söka efter information som ökar begripligheten. De kommer även att 
söka upp de resurser som krävs för att hantera olika situationer. Att patienten 
känner att livet är meningsfullt är av största vikt, annars spelar det ingen roll hur 
hög begriplighet och/eller hanterbarhet patienten har. En viktig faktor för att 
patienten skall sträva mot hälsa är att patienten känner KASAM i tillvaron (ibid.). 
Stödet främjar KASAM vilket belyser vikten av att patienten erhåller ett gott stöd 
från hälso- och sjukvårdspersonal, anhöriga och vänner.  
 
Sjuksköterskan ska inta ett holistiskt synsätt och stödja den enskilda patienten till 
att uppnå en högre begriplighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2007b). Genom 
att ge informativt stöd till både patient och anhöriga. Sjuksköterskan skall enligt 
kompetensbeskrivningen stödja patient till en högre hanterbarhet genom att främja 
patientens inre resurser genom att stärka patientens självförtroende (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2007a). Det är viktigt att sjuksköterskan även främjar 
patientens yttre resurser som exempelvis stöd från anhöriga som kan bidra till en 
förbättrad hanterbarhet. Sjuksköterskan skall även främja en högre känsla av 
meningsfullhet i tillvaron genom att stödja patienten till självständighet. 
Meningsfullhet är det viktigaste av Antonovskys tre begrepp (Antonovsky, 2005). 
Det hjälper inte om patienten begriper och kan hantera problemen om patienten 
inte tycker att det är meningsfullt att göra det (ibid.). Ett holistiskt synsätt på 
människan kan främja KASAM i tillvaron och bidra till att patienten med 
hjärtsvikt ges möjlighet att känna hälsa trots sjukdom.  

 
 
Konklusion 
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Livet med hjärtsvikt innebar rädsla och ångest kring sjukdomens oförutsägbara 
natur. Stöd i form av tydlig information om sjukdomen upplevdes som nödvändig 
för bättre kontroll och känsla av trygghet. Livet med hjärtsvikt karaktäriserades av 
påfrestande symtom och begränsningar i det dagliga livet. Begränsningarna i livet 
innebar ett ökat behov av stöd. Stöd från hälso- och sjukvårdspersonal, anhöriga 
och vänner var därför av stor betydelse för patienten. Stöd bidrog till att främja 
känslan av kontroll och trygghet. Stöd gav ett förbättrat självförtroende och en 
förbättrad egenvård. Detta belyser vikten av att främja stödet till den enskilda 
patienten och på så sätt motverka progression av hjärtsvikten och minska risken 
för återinläggningar.  
 
 
Implikation 
Stöd från hälso- och sjukvårdspersonal, anhöriga och vänner har stor betydelse för 
att patienter med hjärtsvikt ska kunna hantera sin livssituation och kunna uppleva 
trygghet och säkerhet trots livet med en oförutsägbar sjukdom. Mer forskning 
behövs för att få fram fler stödjande omvårdnadsåtgärder som kan användas i den 
praktiska vårdverksamheten. Det behövs även mer forskning på hur 
sjuksköterskan kan arbeta för att främja stödet till anhöriga, då anhörigvårdare 
utgör ett viktigt komplement till hälso- och sjukvården. För att främja en god 
omvårdnad som ger trygghet och säkerhet bör stöd och vikten av helhetssynen på 
patienten belysas mer i sjuksköterskeutbildningen.  
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Sökord 

 
PubMed  
MeSH-term 

 
Cinahl  
Subject heading list 

 
PsycInfo 
Thesaurus 

Hjärtsvikt 
 

Heart failure Heart failure 
Heart failure (fritext) 

Heart failure 
(fritext) 
 

Stöd 
 

 
 

Support (fritext) 
 

Support (fritext) 
 

Socialt stöd 
 

Social support (fritext) 
 
 

Social support 
(fritext) 
 

 

Emotionellt stöd 
 

 Emotional support (fritext) 
 

  

Familjestöd 
 

Family support (fritext)   

Sjuksköterska 
 

Nursing  
Nursing (fritext) 
 

Nursing  

Kommunikation   Communication 
 

 

 

 
 



                 Bilaga B 1 

Tabell 2. Sökhistorik     
  
 
Datum 

 
Databas 

 
Sökord/Limits/Boolska  
operatorer 

 
Antal  
träffar 

 
Lästa  
abstract 

 
Urval 1 
             

 
Urval 2 
 

 
270213 
 
 

 
Cinahl 

 
MH "Heart Failure/NU" AND 
support. 
 
Limiters - Abstract Available; 
Published: 20080101-
20131231; English Language; 
Research Article. 

 
6 

 
3 

 
2 

 
1 

 
270213 
 
 

 
Cinahl 

 
Heart failure AND support 
AND communication  
 
Limiters - Abstract Available; 
Published: 20080101-
20131231; English Language; 
Research Article 

 
8 

 
2 

 
1 

 
1  

 
270213 
 
 

 
Cinahl 

 
MH "Heart Failure” AND 
social support 
 
Limiters - Abstract Available; 
Published: 20080101-
20131231; English Language; 
Research Article  

 
49  

 
18 

 
5 

 
4 

 
270213 
 
 

 
Manuell 
sökning 

 
 

  
 

 
1 

 
1 

 
130313 
 
 
 

 
Cinahl 

 
MH "Heart Failure" AND 
support 
 
Limiters - Abstract Available; 
Published: 20080101-
20131231; English Language; 
Research Article 

 
262 

 
22 

 
2  

 
1  

 
180313 

 
PsycInfo 

 
Heart Failure AND support 
 
English language, Human 

 
375 

 
12 

 
2  

 
2  

 

 
 



                 Bilaga B 2 
Tabell 2 sökhistorik 
     

 
Datum 

 
Databas 

 
Sökord/Limits/Boolska  
operatorer 

 
Antal  
träffar 

 
Lästa  
abstract 

 
Urval 
1 

 
Urval 2 
 

 
200313 

 
PubMed 

 
"Heart Failure" [Mesh] AND 
emotional support AND 
nursing 
 
Limiters: Abstract Available, 
Published 20080101-
20131231; English Language 

 
35 

 
3 

 
1  

 
1  

 
200313 

 
PubMed 

 
"Heart Failure" [Mesh] AND 
family support AND nursing 
 
Limiters: Abstract Available, 
Published 20080101-
20131231; English Language 

 
58 

 
4 
 

 
1  

 
1  

 
200313 

 
Manuell 
sökning 

    
1 

 
1 

   793 64 16 13  
 
 

 
 



Bilaga C1 
 
Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
 
Nederlän
derna, 
Sverige 
 
Cinahl 

Jaarsma, T., 
Nikolova-
Simons, M., 
& Martje 
H.L. W. 

Nurses' 
strategies to 
address Self-
care aspects 
related to 
medication 
adherence 
and symptom 
recognition in 
heart failure 
patients: An 
in-depth 
look. 

Att Fördjupa 
förståelsen för 
de åtgärder 
som hjärtsvikts 
sjuksköterskor 
använder i den 
kliniska 
verksamheten 
för att förbättra 
följsamhet i 
medicinering 
och kontroll av 
symtom.  

Metod: Kvalitativ studie med 
innehållsanalys.  
Urval: Hjärtsviktssjuksköterskor 
ifrån Nederländerna valdes ut som 
kunde ge mycket information, och 
en mångsidig bild av fenomenet 
kopplat till antal verksamma år 
inom yrket. 
Antal deltagare: 8 st. 
Män: 2 st 
Kvinnor: 6 st 
 
 

Sjuksköterskorna i studien 
rapporterade strategier för att öka 
patienternas följsamhet i medicinering 
och uppmärksammande av symtom. 
Strategier som framkom var att 
informera patienten för att öka 
förståelsen. Individanpassa 
informationen för öka patientens 
förståelse. Det framkom även som 
förslag att involvera anhöriga i vården 
som kunde hjälpa till att känna igen 
symtom på försämring.  

Grad 1 

 
  

 
 



Bilaga C2 
Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
                    

2008 
 
Sverige 
 
Manuell 
sökning 
 
Cinahl 
 
 

Nordgren, 
L., Asp, M., 
& 
Fagerberg, 
I. 

Safety and 
understandin
g: Support as 
experienced 
by women 
living with 
heart failure 
in middle age 

Att förklara 
fenomenet stöd 
och dess 
betydelse för 
kvinnor i 
medelåldern 
som lever med 
hjärtsvikt.   

Metod: Kvalitativ studie med 
fenomenologiskt 
livsvärldsperspektiv. Intervjuer. 
Urval: Inklusionskriterier: 
Kvinnor mellan 30-65 år, diagnos 
hjärtsvikt, Kvinnor som ansågs 
kunna ge en djupare beskrivning 
av sina erfarenheter valdes ut ifrån 
två hjärtsviktskliniker i Sverige. 
Antal deltagare: 6 st. 

Stöd behövs för att kunna anpassa sig 
till sin nya livssituation. Stöd 
uppkommer i relationer och i möten 
med andra i det dagliga livet. Stöd kan 
förstås som känslan av trygghet. Det 
existerar dock en tvetydighet mellan 
vad som är stödjande och inte. 
Upplevelsen av att någon tar hand om 
en beskrevs som stödjande men kunde 
även upplevas som överbeskyddande.  

Grad 1 

2008 
 
Sverige 
 
Cinahl 

Nordgren, 
L., Asp, M., 
& 
Fagerberg, 
I. 

Support as 
experienced 
by men living 
with heart 
failure in 
middle age: a 
phenomenolo
gical study 

Att förklara 
och beskriva 
fenomenet stöd 
och dess 
betydelse för 
män i 
medelåldern 
som lever med 
hjärtsvikt.   

Metod: Kvalitativ studie med 
fenomenologiskt 
livsvärldsperspektiv. Intervjuer. 
Urval: Inklusionskriterier: Män 
mellan 30-65 år, diagnos 
hjärtsvikt. 
Antal deltagare: 9 st. 
 
 

Stöd beskrivs som ett 
flerdimensionellt fenomen. När 
männen erhöll stöd upplevde de en 
känsla av trygghet och kontroll vilket 
gav dem styrka att hantera sin 
livssituation. Att inom vården inta ett 
livsvärldsperspektiv kan innebära ett 
bättre stöd för män i medelåldern som 
lever med hjärtsvikt. 

Grad 1 

 
 
 

 

 
 



Bilaga C3 
Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 

Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
                    

2012 
 
USA 
 
PubMed 

Saunders, 
M. 

Perspectives 
from family 
caregivers 
receiving 
home nursing 
support: 
findings from 
a qualitative 
study of 
home care 
patients with 
heart failure. 

Att identifiera 
vad som 
hjälper 
anhörigvårdarn
a mest,klargöra 
deras hälsa, 
identifiera de 
största 
svårigheterna i 
att ge vård och 
att identifiera 
anhörigvårdarn
as största 
behov. 

Metod: Kvalitativa intervjuer. 
Urval: Inklusionskriterier:Diagnos 
hjärtsvikt, klass III-IV, en eller 
flera inskrivningar på sjukhuset 
under det senaste året relaterat till 
hjärtvikt, en anhörigvårdare som 
aktivt deltar i hjärtsviktsvården. 
Patienten och anhörigvårdaren 
skulle vara över 18 år, läs och 
skriv kunnig i engelska.  
Antal deltagare: 11 patienter och 
deras anhörigvårdare.  
Män: 4 
Kvinnor: 7 

Studien berikar den kunskap som 
redan finns om de krav och 
komplikationer som är associerat med 
att vara anhörigvårdare till patienten 
och belyser vikten av stöd genom 
hemsjukvård.  
Anhörigvårdare som upplevde en lägre 
nivå av socialt stöd ifrån övriga 
familjemedlemmar såg sin roll som 
vårdgivare ansträngande 
 

Grad 2 

2010 
 
Sverige 
 
PsycInfo 
 
 

Sundin, K., 
Bruce, E., 
& Barremo, 
AS. 

Elderly 
women's 
experiences 
of support 
when living 
with 
congestive 
heart failure 

 

Att belysa 
upplevelsen av 
stöd hos äldre 
kvinnor med 
kronisk 
hjärtsvikt. 

Metod: Kvalitativ, hermeneutisk- 
fenomenologisk studie. Intervjuer. 
Urval: Inklusionskriterier: 
Kvinnor över 65 år med kronisk 
hjärtsvikt, diagnos kronisk 
hjärtsvikt, klassificerats enligt 
NYHA- Klass III-IV sen två år 
tillbaka. Exklusionskriterier: 
Demens eller nedsatt mental 
förmåga. 
Antal deltagare: 5 st. 

Stödjande relationer syftar till att 
främja kvinnans självständighet. En 
förståelse för kvinnornas livssituation 
var viktigt för att verka 
stödjande. Brist på stöd gav en känsla 
av ensamhet och att vara en börda 
för andra vilket skapade lidande. 
Känsla av kontroll och delaktighet 
gällande sin vård var viktigt. 
Kommunikation, förståelse och 
bekräftelse var tre viktiga 

Grad 1 

 
 



komponenter. 

                          Bilaga D1 
Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författar
e 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
 
USA 
 
Cinahl 
 
 
 
 

Boyoung, 
H., 
Fleischma
nn, K. E., 
Howie-
Esquivel, 
J., Stotts, 
N. A., & 
Dracup, K. 

Caregiving for 
patients with 
heart failure: 
impact on 
patients 
families 

Att beskriva 
nivåer av 
upplevd fysisk 
och mental 
hälsa bland 
familjevårdgiv
are, samt hur 
närstående 
påverkas av att 
ge vård till 
anhörig. 
Identifiera 
faktorer som 
påverkar 
vårdandet och 
bestämma hur 
socialt stöd 
påverkar 
vårdandet.  

Metod: Beskrivande 
tvärsnittsstudie. Kvantitativ. 
Urval: Inklusionskriterier: Diagnos 
hjärtsvikt, hade en anhörig som gav 
vård i hemmet, obetald 
anhörigvårdare, patienten och 
anhörigvårdaren skulle vara över 18 
år, läs- och skriv kunnig i engelska. 
Antal deltagare: 76 patienter och 
deras anhörigvårdare.  
Bortfall: 36 st.  
 

Vårdandet hade både positiva och 
negativa effekter på anhörigvårdarna 
till patienter med hjärtsvikt. Åtgärder 
som ökar vårdgivarnas känsla av 
kontroll och upplevelse av socialt 
stöd var viktigt. En lägre känsla av 
kontroll och upplevelse av socialt 
stöd påverkade vårdgivandet 
negativt. Anhörigvårdare kunde 
behöva mer stöd precis efter att 
patienten skrivits ut ifrån sjukhuset 
för att minska den negativa effekten 
på vårdgivandet. Ett mindre socialt 
stöd påverkade anhörigvårdarnas 
hälsa negativt.  

Grad 1 

 
  

 
 



                          Bilaga D2 
Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
                    

2011 
 
Sverige 
 
Cinahl 

Gallagher, 
R., Luttik, 
M., & 
Jaarsma, 
T. 

Social support 
and self-care 
in heart failure. 

Att bestämma 
olika typer av 
socialt stöd 
som ges till 
patienter med 
hjärtsvikt och 
hur olika typer 
av socialt stöd 
påverkar 
egenvården 
hos patienter 
med hjärtsvikt. 

Metod: Deskriptiv tvärsnittsstudie, 
representerar en andra analys av en 
undergrupp patienter som deltagit i 
COACH studien, vilken är en 
multi- site studie som utförts i 
Nederländerna.  
Urval: Inklusionskriterier: Patienter 
inlagda på sjukhuset för hjärtsvikt, 
NYHA- Klass II-IV med bevis på 
underliggande hjärtsjukdom, över 
18 år. Patienten skulle ha varit 
inlagd för hjärtsvikt minst en gång 
tidigare innan hon/han inkluderades 
i COACH studien. 
Exklusionskriterier: Genomgången 
hjärtoperation eller 
kateteriseringsingrepp under de 
senaste 6 månaderna, åtgärder eller 
hjärttransplantation är planerade, ej 
fullföljt datainsamlingsformulären.  
Antal deltagare: 333 st. 
Medelålder: 72 år 
Bortfall: Redovisas ej 

Socialt stöd är inte tillräckligt för att 
påverka egenvården hos patienter 
med hjärtsvikt. Istället måste socialt 
stöd som ges av patientens partner 
vara av god kvalitet och matcha det 
stöd som patienten är i behov av för 
att påverka egenvården. Vårdgivare, 
speciellt patientens partner borde 
integreras i patientens vård. Patienter 
som hade en högre nivå av socialt 
stöd visade på en betydligt bättre 
egenvård.  

Grad 2 
 

  

 
 



                          Bilaga D3 
Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
                    

2010 
 
Nederlän
derna 
 
Cinahl 

Hoekstra, 
T., Lesman-
Leegte, I., 
M, Luttik, 
M., & 
Jaarsma, T. 

Nurse-led 
interventions 
in heart 
failure care: 
Patient and 
nurse 
perspectives. 

Att beskriva 
patienters och 
sjuksköterskor
s upplevelse av 
given vård 
enligt två 
vårdprogram, 
som utformats 
för behandling 
av kronisk 
hjärtsvikt.  

Metod: Kvantitativ metod, 
frågeformulär fylldes i efter 
deltagande i COACH studien.  
Urval: Sjuksköterskor och patienter 
som deltagit i COACH- studien, en 
multi- center studie. 
Inklusionskriterier: Inskriven på 
sjukhus, diagnos hjärtsvikt, 
bakomliggande hjärtsjukdom som 
orsakat hjärtsvikten. 
Exklusionskriterier: Varit med i en 
intensiv åtgärdsundersökning under 
de senaste 6 månaderna, planerat att 
vara med i en inom 3 månader, 
deltagit i en studie som kräver 
ytterligare deltagande, utvärderas 
för ev. hjärttransplantation.  
Antal patienter: 336 st.   
Antal Sjuksköterskor: 32 st.  
Bortfall: 175 st.  

Patienter och sjuksköterskor 
upplevde att utbildnings- och 
behandlings mål uppnåtts till större 
del hos de patienter som erhållit ett 
mer intensivt stöd anpassat efter 
NYHA- klass. Patienter med en svår 
hjärtsvikt kan behöva ett mer 
intensivt stöd för att erhålla optimal 
vård.  

Grad 1 
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Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
                    

2009 
 
Sverige 
 
PubMed 
 
 
 
 

Löfvenmark
, C., 
Mattiasson, 
A., Billing, 
E., & 
Edner, M. 

Perceived 
loneliness 
and social 
support in 
patients with 
chronic heart 
failure. 

Att undersöka 
upplevd 
ensamhet och 
socialt stöd hos 
patienten med 
kronisk 
hjärtsvikt. 
Undersöka om 
ensamhet och 
socialt stöd är 
associerat med 
kön, ålder, 
utnyttjande av 
sjukvården och 
dödlighet. 

Metod: Kvantitativ retrospektiv 
observationsstudie. 
Urval: Inklusionskriterier: Diagnos 
kronisk hjärtsvikt, varit inskriven 
på sjukhus någon gång under de 
senaste 4 månaderna. 
Exklusionskriterier: Kognitiva 
nedsättningar, ultraljud på hjärtat 
gjorts nyligen, språksvårigheter. 
Antal deltagare: 149 st.  
Bortfall: 64 st.  
Män: 78 st.  
Kvinnor: 71 st.  
 

Patienter som upplevde ensamhet 
rapporterade oftare ett mindre socialt 
kontaktnät. Människor som levde 
tillsammans med någon eller var gift 
upplevde inte ensamhet i samma 
utsträckning som de som levde 
ensamma. Ensamhet är en 
hälsorelaterad riskfaktor hos 
patienter med kronisk hjärtsvikt. De 
patienter som upplevde ensamhet 
hade ett ökat antal återinläggningar 
och dagar spenderade på sjukhus 
under en ett års period. 

Grad 1 
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Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 
 
Publikat
ionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
                    

2012 
 
USA 
 
Cinahl 

Salyer, J., 
Schubert, 
C., & 
Chiaranai, 
C. 

Supportive 
relationships, 
self-care 
confidence, 
and heart 
failure self-
care. 

Att undersöka 
vilken effekt 
stödjande 
relationer har 
på 
egenvårdsbetee
nde. 
Samt hur 
självförtroende 
till egenvård 
påverkar 
egenvårdsbetee
nde hos 
hjärtsviktspatie
nter.  

Metod: Pilotstudie, frågeformulär 
via mail, kvantitativ 
Urval: Inklusionskriterier: 
Diagnostiserad hjärtsvikt, NYHA- 
Klass I-IV sen minst tre månader 
tillbaka, ejektionfraktion på lägre 
än 40 %, genomgår 
standardbehandling för hjärtsvikt, 
över 18 år, läs och skrivkunnig i 
engelska.  
Antal deltagare: 97 st.  
Bortfall: 33 st.  
Män: 55 st. 
Kvinnor: 42 st.  

Resultatet beskriver den positiva 
påverkan som socialt stöd har på 
egenvårdsbeteenden. Självförtroende 
till egenvård kan ha en direkt 
påverkan på egenvårdbeteende. Det 
föreslås att självförtroende till 
egenvård och egenvårdsbeteende kan 
främjas igenom att förbättra det 
sociala stödet.  

Grad 1 
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Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
                    

2008 
 
USA 
 
Manuell 
sökning 
 

Sayers, 
S.L., 
Riegel, B., 
Pawlowski, 
S., Coyne, 
J.C., 
Samaha, 
FF. 

Social 
support and 
self- care of 
patients with 
heart failure. 

Att undersöka 
effekterna av 
socialt stöd hos 
patienter. Samt 
om aspekter av 
socialt stöd var 
relaterat till 
egenvård 
såsom 
följsamhet i 
medicinering, 
kost och 
kontroll på 
symtom  

Metod: Kvantitativt frågeformulär.  
Urval: Inklusionskriterier: 
Strukturell hjärtsjukdom, har eller 
haft symtom på hjärtsvikt. 
Exklusionskriterier: Kognitiv 
nedsättning, nedsatt syn och eller 
hörsel.  
Antal deltagare: 74 st.  
Kön: 96% män 
Bortfall: 66 st. 
 
 

En högre nivå av egenvård hade 
samband med socialt stöd, vilket kan 
förklara hur socialt stöd påverkar 
hjärtsviktens utfall. Denna studie 
föreslår att familjemedlemmar borde 
spela en större roll i vården, för att 
förbättra egenvården.  

Grad 2 

2009 
 
USA 
 
Cinahl 
 
 
 
 

Sebern, M., 
& Riegel, 
B. 

Contributions 
of supportive 
relationships 
to heart 
failure self-
care 

Att undersöka 
bakomliggande 
egenskaper 
som associeras 
med stödjande 
relationer och 
att undersöka 
hur delad vård 
kan bidra till 
egenvård. 

Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
Urval: Inklusionskriterier: Diagnos 
kronisk hjärtsvikt, över 21 år, 
kognitivt funktionell, bra syn, läsa 
och skrivkunnig i engelska 
51 % svarsfrekvens för matchade 
patient och vårdgivare. 
Antal deltagare: 75 st. hjärtsviktpar 
(patienter och vårdgivare) 
Bortfall: 45st 

Insatser behövs som utvärderar de 
faktorer som påverkar i nära 
relationer och testa åtgärder som 
involverar både patient och anhörig 
för att stärka stödjande utbyten 
mellan hjärtsviktspatienter och 
vårdgivare för att förbättra 
vårdresultaten. Högre nivå av socialt 
stöd visade på en förbättrad 
egenvård.  

Grad 2 

 
 



                          Bilaga E 
Tabell 5.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ och kvalitativ metod  

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
 
Australie
n 
 
PsycInfo 
 

Riegel, B., 
Dickson, 
V., Kuhn, 
L., Page, 
K., & 
Worrall-
Carter, L. 

Gender-
specific 
barriers and 
facilitators to 
heart failure 
self-care: A 
mixed 
methods 
study 

Att beskriva 
hjärtsviktpatie
nters egenvård 
hos män och 
kvinnor samt 
identifiera 
könsspecifika 
hinder och 
faktorer som 
underlättar 
egenvården. 

Metod: Tvärsnittsstudie med mixad 
metod både kvalitativ och 
kvantitativ data samlades in. 
Kvalitativ data samlades in via 
semistrukturerade intervjuer och 
kvantitativ data samlades in via 
journaler och via frågeformulär. 
Urval: Inklusionskriterier: Diagnos 
kronisk hjärtsvikt sen minst 6 
månader tillbaka. NYHA- Klass II 
eller III vid inskrivning, mentalt 
friska nog att fullfölja tester som 
ingick i studien. 
Exklusionskriterier: Ny 
diagnostiserad, ej engelsktalande, 
boende på vårdhem. 
Antal deltagare: 27 st. 
Män: 19 st. 
Kvinnor: 8 st. 
Bortfall: 13 st. 

Socialt stöd är viktigt i 
egenvårdprocessen. Män 
rapporterade att ett starkt stöd ifrån 
makar och anhöriga underlättade 
deras egenvård i vardagen. Männen 
förlitade sig på andras hjälp med att 
känna igen symtom. Kvinnor i 
studien upplevde ett känslomässigt 
stöd ifrån familj och vänner. Men ett 
något sämre praktiskt stöd.  
Kvinnor upplevde i högre 
utsträckning social isolering. Social 
isolering kunde medföra att vård 
söktes i ett senare skede vid 
försämring.   
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