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Sammanfattning 

Personer med hjärtsvikt behöver enligt nationella riktlinjer för hjärtsjukvård få 

individanpassad som är effektiv, jämlik, patientsäker, kunskapsbaserad och 

tillgänglig. De är i behov av information om behandling, symtom och förebyggande 

åtgärder. Syftet med studien var att undersöka vilka komponenter som sjuksköterskor 

vid en sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning kan använda för att bedriva 

evidensbaserad vård. I den systematiska litteraturstudien granskades 21 artiklar där 

två komponenter framkom, utbildning och e-hälsa, där utbildning var den viktigaste 

komponenten. Som stöd till komponenterna påvisades ett flertal redskap i artiklarna 

såsom telefonuppföljning, hembesök, grupputbildning, telemonitorering, dagbok, 

skriftlig information/bok och video/ dataprogram. När komponenterna och redskapen 

användes av sjuksköterskor sågs nyttan med hjärtsviktsmottagning med signifikant 

eller bättre resultat för egenvård, livskvalitet, kostnader, nyttjande av vård samt 

mortalitet. 
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Abstract 

People with heart failure should according to Swedish national guidelines for heart 

care get personalized care that is efficient, equitable, patient safety, knowledgeable 

and accessible. They should receive information about treatment, symptoms and 

prevention. The purpose of this study was to explore components that nurses at an 

office nursing heart failure clinic can use to conduct evidence-based care. This 

systematic literature study reviewed 21 articles in which two components emerged, 

education and e-support, where education was the most important component. To 

maintain the components, several tools were found in the articles, these were; 

telephone follow-up, home visits, group education, telemonitoring, diary, written 

information/book and video/computer programs. When the components and tools was 

used together by nurses at nursing office heart failure clinics, significantly or better 

results were found for self-care, quality of life, costs, utilization of care and mortality. 
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Inledning 

Av Sveriges befolkning drabbas cirka 2 procent av hjärtsvikt. Hos personer 80 år och 

äldre är förekomsten cirka 10 %. Det finns alltid en eller flera bakomliggande 

sjukdomar som orsakar hjärtsvikt och vanligast är kranskärlssjukdomar samt 

hypertoni. Symtom som yttrar sig vid hjärtsvikt är; dyspné, trötthet samt ödem 

(Socialstyrelsen, 2015; Dahlström, Nyström, & Jonasson, 2010). Hjärtsvikt som blir 

kronisk har inga botemedel förutom hjärttransplantation (ibid.). Genom reducering av 

salt, fett, rökning och alkoholintag, samt genom att träna, inta ordinerade mediciner 

och upprätthålla positiv attityd kan förloppet fördröjas (Tomita et al., 2008).  

 

Enligt nya nationella riktlinjer för hjärtsjukvård utgivet av Socialstyrelsen (2015) 

behöver vården informera personer med hjärtsvikt så de följer behandlingsplanen, 

väger sig regelbundet och medverkar i doseringen av ordinerad vätskedrivande 

medicin. På en sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning erbjuds personer med 

hjärtsvikt; fysiska undersökningar, telefonkonsultationer, utbildning, medicin titrering 

samt provtagning (Jaarsma et al., 2006). Enligt Socialstyrelsen (2015) bör vården vara 

individanpassad, effektiv, jämlik, patientsäker, kunskapsbaserad och tillgänglig, samt 

utföras på hjärtsviktsmottagning av sjuksköterskor med specifik utbildning. Alla 

personer med hjärtsvikt i Sverige får idag inte vård enligt riktlinjer eller 

behandlingsrekommendationer.  

 

Egenvård i form av till exempel träning eller följsamhet till behandlingsplaner kan 

påverkas negativt om kommunikationen, informationen eller kontinuiteten i vården 

inte tillgodoses (Currie et al., 2014). För att personer med hjärtsvikt skall vara 

delaktiga i vårdprocessen behöver de vara välinformerade och utbildade inom sin 

sjukdom och behandlingsmöjligheter (Eldh, Ehnfors, & Ekman, 2006). 

Sjuksköterskebaserad mottagning kan leda till färre återinläggningar på sjukhus och 

minskad dödlighet (Smith et al., 2015).   

 

Bakgrund 

Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt har en mångfasetterad bild och det finns ingen heltäckande eller allmänt 

accepterad definition (Dahlström et al., 2010). Det är inte en sjukdom utan ett tillstånd 

där hjärtat inte kan tillhandahålla organ i kroppen med adekvat blodtillförsel. 

Hjärtsvikt betraktas därför som symtom på en bakomliggande hjärtsjukdom, där av 

vikten att kartlägga sjukdomen som ger upphov till hjärtsvikt. Flertalet definitioner 

har under åren formulerats där olika faktorer varit i fokus såsom hemodynamik, 

arbetskapacitet samt neurohormonella förändringar. Fokus är nu på förekomsten av 

symtom och fynd som är överstämmande med vätskeretention. Oberoende av 

definition som används har alla gemensamt att tillståndet beror på rubbningar i 

hjärtats funktion (ibid.). 
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Förekomst och symtom 

Hjärtsvikt är ett kliniskt syndrom med typiska symtom så som andfåddhet under 

ansträngning eller i vila (Dahlström et al., 2010). Andra symtom kan vara takykardi, 

takypné, rassel på lungorna, pleuravätska, halsvenstas, perifera ödem, leverförstoring, 

ekokardiografisk nedsatt hjärtfunktion, förhöjda koncentrationer av BNP eller NT-

proBNP, tredje hjärtton, hjärtförstoring eller hjärtbiljud (ibid.). Svår och långvarig 

hjärtsvikt inverkar även på andra organ såsom hjärnan, njurarna samt 

skelettmuskulaturens funktioner (Socialstyrelsen, 2015). Vilket leder till ökad trötthet 

och sämre livskvalitet och kan leda till upprepade sjukhusinläggningar.  

 

Hjärtsvikt delas in i fyra funktionsklasser enligt NYHA (New York 

Heart Association): 

NYHA I: Hjärtsjukdom utan symtom. 

NYHA II: Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast vid fysisk 

aktivitet av mer än måttlig grad. 

NYHA III: Medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt 

till måttlig fysisk aktivitet. 

NYHA IV: Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila 

eller minimal ansträngning. Patienten är ofta bunden till säng eller 

stol. 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 36)  

 

Obehandlad kronisk hjärtsvikt leder till övervätskning till följd av salt- och 

vätskeretention (Dahlström et al., 2010). Hjärtsvikt som är symtomatisk leder ofta till 

minskad arbetsförmåga på grund av andfåddhet och trötthet (ibid.). Begränsningar i 

dagliga aktiviteter och sämre kondition ger en sämre livskvalitet, hjärtsvikt ger även 

ökad risk för förtidig död (Socialstyrelsen, 2015). Många av riskfaktorerna som avser 

ischemisk hjärtsjukdom såsom fetma, rökning och stor konsumtion av alkohol berör 

även hjärtsvikt (Dahlström et al., 2010). 

 

Hjärtsvikt är vanligare hos yngre män än kvinnor då de oftare drabbas av 

kranskärlssjukdom, men hos äldre är hjärtsvikt lika vanlig hos båda könen (Dahlström 

et al., 2010). Alltjämt finns en viss ökning av personer som drabbas av hjärtsvikt. Det 

beror på ökad medellivslängd, fler överlever när de drabbas av en hjärtinfarkt, det 

finns verksammare behandlingar och sjukvården är bättre på prevention av 

riskfaktorer. Patienter med hjärtsvikt beräknas ta cirka 2 % av hela hälso- och 

sjukvårdsbudgeten, sammantaget är hjärtsvikt ett betydande problem i vårt samhälle, 

både kvantitativt och ur kostnadssynpunkt (ibid.). 

 

Hjärtsviktsmottagning 

I Sverige startades den första hjärtsviktsmottagningen i Linköping år 1990 detta för 

att optimera behandlingen av hjärtsvikt och år 2010 hade 80 % av sjukhusen samt  
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10 % av vårdcentralerna hjärtsviktsmottagningar (Dahlström et al., 2010). Omvårdnad 

är sjuksköterskans ansvarsområde och det innefattar såväl det vetenskapliga området 

som det patientnära arbetet, legitimationen som sjuksköterskan innehar är ett bevis på 

självständigt yrkesansvar och yrkesutövning (Leksell & Lepp, 2014). Professionen 

bör arbeta evidensbaserat genom att väga samman befintliga erfarenheter och 

kunskaper med bästa tillgängliga kunskap och den enskilda individens behov eller 

omständigheter (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

Sjuksköterskornas uppgifter på en hjärtsviktsmottagning kan till exempel vara att 

utbilda och informera patienter och anhöriga om symtom de behöver uppmärksamma, 

samt informera om förebyggande åtgärder som till exempel fysisk aktivitet och salt- 

och vätskeretention (Dahlström et al., 2010). Många sjuksköterskor får även möjlighet 

att ordinera och ändra läkemedelsbehandling, ha uppföljning och telefonrådgivning. 

Andra professioner kan vara involverade i hjärtsviktmottagningar, såsom läkare, 

sjukgymnaster och dietister (ibid.). Enligt Socialstyrelsen bör fokus framöver ligga på 

hjärtsviktsrehabilitering med fysisk träning samt insättning av adekvat 

läkemedelsbehandling och behov av sviktpacemaker (Socialstyrelsen, 2015). 

Rekommendationerna kommer att leda till en viss ökning i kostnaderna samt en del 

förändringar organisatorisk för hälso- och sjukvården. 

 

Icke farmakologisk behandling 

Studier har visat att fysisk träning kan förbättra funktionen hos personer med 

hjärtsvikt, gällande stresshormonnivåer, symtom, arbetskapacitet, muskelfunktion och 

livskvalitet (Wikström, 2014). Riskerna med fysisk träning vid stabil hjärtsvikt är få 

och varje person bör erbjudas ett individuellt anpassat träningsprogram (Dahlström et 

al., 2010; Wikström, 2014).  

 

Traditionellt har vården gett restriktioner om vätskeintag för personer med hjärtsvikt, 

max antal milliliter per dygn har varit 1500, och det oberoende av personernas vikt 

(Wikström, 2014). Evidens har nu visat att personer med hjärtsvikt kan dricka 30 ml 

per kilo kroppsvikt och dygn, för att ge en högre livskvalitet utan att skapa fler 

vårdtillfällen. Den traditionella rekommendationen kom innan medicinerna ACE-

hämmare och betablockerare infördes i hjärtsviktssjukvården (ibid.). 

 

Information som ges till personer med hjärtsvikt skall ha målsättningen, att öka 

förståelsen, skapa reflektion, och hjälpa personen att se symtomen i ett sammanhang 

och därefter dra slutsatser och sedan använda dem (Wikström, 2014). Har personen 

tillräcklig kunskap om hjärtsvikt och är observant på sina symtom, visar studier att 

återinläggningar på sjukhus minskar, mortaliteten minskar och personerna får bättre 

livskvalitet (Dahlström et al., 2010).  

 

 Personer med nydiagnostiserad hjärtsvikt kan befinna sig i en förnekelsefas och kan 

därför inte tillgodogöra sig information (Wikström, 2014). Det tar olika lång tid att ta 
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sig igenom de olika faserna vilket gör det svårt att veta när personerna kan ta till sig 

information. Kunskapen om hjärtsvikt har visat sig vara bristfällig och därmed också 

följsamheten till rekommenderad behandling (Dahlström et al., 2010; Wikström, 

2014).  Det kan motverkas med rådgivning och information om medicinernas effekt 

och nödvändighet (Wikström, 2014). Genom att fråga personen själv vad den vet om 

hjärtsvikt kan sjuksköterskan och personen tillsammans förstå den enskildes 

informationsbehov (ibid.).  

 

Individuell information bör ges om orsaken till varför personen har erhållit diagnosen 

hjärtsvikt samt hur de känner igen tecken till försämring (Dahlström et al., 2010; 

Wikström, 2014). Personer med hjärtsvikt behöver informeras och utbildas om deras 

individuella gräns för intag av vätska, regelbunden vägning samt få insikt gällande 

titrering av sin vätskedrivande dos (ibid.). De bör även informeras om att motionera 

regelbundet och att en lättare ansträngning är acceptabelt, samt att personen kan 

känna sig mentalt trött och få minskad koncentration (Wikström, 2014). När 

information ges skall termer användas som är lätt för personen att förstå, det bör även 

vara en avsatt tid så att personen känner sig sedd och får komma till tals (Wikström, 

2014). Vidare beskrivs att informationen kan ges muntligt, skriftligt eller interaktivt, 

desto fler kanaler som används desto mer information tar personen till sig. Det 

väsentliga innehållet i informationen som lämnas till personen skall dokumenteras 

samt hur personen upplevt informationen och hur informationen gavs. 

 

Sjuksköterskans och personens målsättningar är som regel olika, personens mål är att 

återkomma till normaltillstånd såsom personen var innan denne blev sjuk (Wikström, 

2014). Sjuksköterskans mål är att personen skall förstå innebörden av att leva med 

hjärtsvikt och behandling samt stödja personen till nya mål i de dagliga utmaningarna 

som framtiden bär med sig. Det kan underlättas om andra personer med diagnosen 

hjärtsvikt agerar som stödpersoner. 

 

Personcentrerad vård 

World Health Organization (WHO) förespråkar personcentrerad vård som trycker på 

ett partnerskap emellan vårdpersonalen och patient (Ekman et al., 2011). För att 

personerna med hjärtsvikt ska kunna berätta vad de vill och vara delaktiga i 

vårdprocessen måste de vara välinformerade och utbildade om sin sjukdom och 

behandlings möjligheter (Eldh et al., 2006). Studien påvisar att personer med 

hjärtsvikt och sjukvårdspersonal ser olika på vad medverkan i vården är. De anser att 

medverkan innebär ansvar, erhålla kunskap och bli behandlad som en like. Personerna 

anser att ingen medverkan var att känna sig utanför, inte få medverka i planeringen 

eller undanhållande av information från vårdpersonalen (ibid.).  

Enligt Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (Göteborgs 

Universitet, 2015) är personcentrerad vård att se personen bakom sjukdomen och inte 

bara sjukdomen. Utgångspunkten är personens upplevelse av situationen, individuella 
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förutsättningar, möjligheter och svårigheter vilket ger ett partnerskap emellan vårdare 

och vårdtagare (ibid.). En ståndpunkt för personcentrerad vård är att ordet person 

används istället för patient (Hörnsten, 2013). Används ordet patient läggs betoningen 

mer på sjukdomen eller kroppen som är sjuk istället för den unika människan med 

sina behov och erfarenheter, vården skall planeras i samråd med personen för att 

bygga ett partnerskap. Vidare förklaras att personcentrerad vård betyder att personen 

inte längre är ett passivt mål, där det enbart fokuseras på behovet utan personen är 

aktiv i den egna vården gällande planering och utförande både inom sluten- och 

öppenvård, akut- och palliativvård och rehabilitering (ibid.). Personen kan i 

personcentrerad vård sägas vara en komponent, vilket i sig är en del av en helhet och 

inom kemi beskrivs som en nödvändig del för att skapa jämvikt 

(Nationalencyklopedin, 2016). 

En utgångspunkt är att strukturerat skriva ner personens berättelse och utifrån den 

samt övriga undersökningar formulera en hälsoplan. Den ska innehålla mål och 

strategier samt hur uppföljningen ska ske både kort- och lång sikt (Göteborgs 

Universitet, 2015).  I personcentrerad vård ges personen mer inflytande över vilken 

behandling som ska tillämpas och ett större ansvar för egenvård. Det kan leda till 

reducerade besök och kostnader för vårdgivare samt bidra till ökad följsamhet 

gällande läkemedelsordinationer (Hörnsten, 2013). Enligt tidigare forskning leder 

personcentrerad vård till kortare vårdtider och ökad daglig aktivitet för personer med 

hjärtsvikt (Dudas et al., 2013).  

Samhället står inför stora utmaningar när det kommer till att implementera 

personcentrerad vård i kliniskt vårdarbete (Hörnsten, 2013). Personcentrerad vård är 

beroende av situationen i sig och det kan skapa förvirring vid implementering i 

praktiken (Morgan & Yoder, 2012).  Idag används personcentrerad vård i en liten 

omfattning trots att många i vården hävdar motsatsen, begreppet personcentrerad vård 

är globalt erkänt och bör användas inom alla discipliner. En vanlig orsak som nämns 

som hinder för att arbeta personcentrerat är att tiden inte räcker till (Hörnsten, 2013). 

Personcentrerad vård ges dock inte när tid finns utan är ett arbetssätt som ska vara 

systematiskt och genomgående. Det kräver en noggrann planering, integrering samt 

att övergången till personcentrerad vård kvalitetssäkras (Ekman et al., 2011). 

 

Informations- och kommunikationsteknologier 

Informations- och kommunikationsteknologier (IKT) är kort beskrivet e-hälsa som är 

en utveckling och förbättring av vårdsektorn (Gard & Melander Wikman, 2012). I EU 

är e-hälsa prioriterat för att åstadkomma förbättringar inom hälsa, vård och omsorg, 

även WHO har sedan år 2005 prioriterat e-hälsa (Gard & Melander Wikman, 2012).  

E-hälsa innefattar "inte bara teknikutveckling, utan handlar om ett sinnestillstånd, ett 

tankesätt, en attityd, och ett engagemang för nätverkande samt ett globalt tänkande, i 

syfte att förbättra hälso- och sjukvård, lokalt, regionalt och globalt genom att 
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använda informations- och kommunikationsteknik" (Gard & Melander Wikman, 2012, 

s 24) 

 

Grunden för en ömsesidig förståelse emellan människor är kommunikation och e- 

hälsa är ett sätt göra kommunikationen lättare inom vård och omsorg (Gard & 

Melander Wikman, 2012). E-hälsa kan utveckla vården, öka tillgängligheten för vård 

och hälsoinformation, samt vara till hjälp för att arbeta förebyggande. Vid 

personcentrerad vård är personens behov i fokus, där personen blir en 

samarbetspartner och själv kan lösa problem. E-hälsa kan stärka modellen då 

personen själv enkelt hittar evidensbaserad information samt kommunikationen med 

vårdpersonalen underlättas (ibid.).  

 

Databaserade redskap inom utbildning för äldre personer är ovanligt, men forskning 

har påvisat att äldre är kapabla till användning av teknologi (Stromberg, 2002). 

Befolkningens ålder ökar och färre personer arbetar vilket innebär ökade krav och 

resurser för vården (Gard & Melander Wikman, 2012). E-hälsa kan förhoppningsvis 

bidra till rätt användning av resurser samt att kraven tillgodoses (ibid.). Vård i 

hemmet anses vara mer kostnadseffektivt än sjukhus vård och fler hjärtsviktspatienter 

föredrar detta (Myers, Grant, Lugn, Holbert, & Kvedar, 2006). Det finns fyra olika 

virtuella stöd som kan underlätta det dagliga livet för den här patientgruppen; 

funktionellt stöd, larm och trygghetstelefoner, monitorering och interaktiva/virtuella 

tjänster (Gard & Melander Wikman, 2012). Datorbaserad utbildning har visat sig ge 

personerna mer hållbar kunskap då de själva kan bestämma inlärningstakt och 

repetitioner samt kan titta på de delar som är av intresse ett flertal gånger (Stromberg, 

2002). För att underlätta inlärningen för äldre personer med hjärtsvikt behöver språket 

vara lättläst och datorsystemet vara av enkelt format, även feedback från vårdpersonal 

är av stor vikt (Tomita et al., 2008). 

 

Ett begrepp som används i sammanhang med e-hälsa är empowerment. Det görs för 

att e-hälsa syftar till att underlätta patientens delaktighet i sin vård och skapa 

egenmakt (Gard & Melander Wikman, 2012). Empowerment kan ses som hjälp till 

självhjälp, eller ta makten över sitt eget liv. Genom till exempel e-tjänster på internet 

kan personer läsa sin journal samt boka besök till mottagningar eller läkare och 

samtidigt ställa frågor, som underlättar för personerna att fatta egna beslut om sin 

vård och hälsa. E-hälsa kan därmed användas till att få medborgaren att aktiv ta del i 

den egna hälsan genom hälsodata och personrelaterad hälsoinformation och det kallas 

vanligen för 2.0 (Health 2.0). Somliga personer använder internet via sociala medier 

såsom exempelvis bloggar och Facebook, de kan då publicera egna uttalanden och 

kunskaper, vilket kallas Web 2.0-läsningar. Hälsa 2.0 eller Web 2.0 betyder att 

personen är delaktig och deras egna erfarenheter förmedlas på internet, personen blir 

på så sätt medskapare i sin vård genom erfarenheter som delas med andra människor 

(ibid.). Det har framkommit att personer önskar dela framgångar och motgångar med 

andra i samma situation (Tomita et al., 2008). Kritiken gentemot hälsa 2.0-idén är att 
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personen i behov av vård kan ha för stor tillit till informationen på internet och kan 

bidra till att personen inte söker läkare i tid (Gard & Melander Wikman, 2012). 

 

Arbete pågår för att e-hälsa och IKT lösningar skall kunna användas som instrument 

inom vård, omsorg och rehabilitering (Gard & Melander Wikman, 2012). Det 

nationella målet är att göra en informations- och teknikstruktur som är gemensam 

emellan kommuner och landsting för underlättandet av informationsutbytet mellan 

skilda organisationer. Det gör information och service åtkomlig för alla invånare och 

reglera IT-användningen med aktuella lagar och riktlinjer som passar med den 

växande IKT- användningen (ibid.).  

 

Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteorier kan ses som ett alternativ till det medicinska sättet att se på hälsa 

och utgör även sjuksköterskans kunskapsbas (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Genom teorier arbetar sjuksköterskan inte för att bota utan för att lindra lidande och 

främja hälsa. Omvårdnads teorier stärker sjuksköterskan i yrkesutövningen och kan 

öka förståelsen genom att synliggöra omvårdnad, identifiera moraliska värden, ge 

riktning i det praktiska arbetet, tydliggöra ansvar och sjuksköterskans funktion samt 

motivera behovet av sjuksköterskan som profession.  
 

Orems egenvårdsteori 

Orems bok Nursing: concept of practice utkom år 1971 och beskrev egenvård (Orem, 

Taylor, & Renpenning, 2001). Orem anpassade sitt livsverk genom åren för att följa 

med i utvecklingen av sjuksköterskeprofessionens krav (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). I de senare utgåvorna diskuteras personens egna förmågor att vårda sig själv 

och förmågan att ta hand om andra, då vården allt mer sker i hemmen. 

Omvårdnadsteorin utgår ifrån varje persons egen kapacitet, där personen på bästa sätt 

visar omsorg för sig själv och anhöriga, genom att tillgodose personens egna behov, 

hälsomässigt och skapa en balans i det dagliga livet (ibid.). Egenvård är något som 

måste läras in och upptäckas genom omgivningen samt människorna runt personen, 

genom den interaktionen lär sig personen att se sina egna behov (Orem et al., 2001). 

Den enskilda personen kan enligt Orems teori styra sin egen utveckling och agerande 

i olika situationer för att bidra till sin egen hälsa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Personen anses vara i behov av omvårdnad när personen själv inte kan tillgodose sitt 

eget egenvårdsbehov på grund av olika omständigheter (ibid.). Omvårdnad kan endast 

uppstå i relation mellan vårdare och personer i behov av vård. Det är inget som 

existerar utanför den givna situationen (Orem et al., 2001). 

 

Arbetar sjuksköterskan utifrån Orems egenvårdsteori blir deras uppgift att stödja, 

främja personens egna förmågor, arbeta förebyggande och endast ta över om 

personens egna förmågor inte räcker till (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Personer med hjärtsvikt bör ha en egenkontroll som innebär att symtom 

uppmärksammas på ett tidigt stadium, såsom andfåddhet, bensvullnad och viktökning 
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för att sedan kunna åtgärdas i tid (Dahlström et al., 2010). Sjuksköterskan måste 

därför vara medveten i sina handlingar och i sin yrkesutövning (ibid.). Sjuksköterskan 

bör inte endast motivera personen till att se framåt mot en hälsosammare livsstil, utan 

även se vad för krav och bördor som redan är ställda på personen för att kunna ge 

komplett omvårdnad (Orem et al., 2001). Orem beskriver att sjuksköterskan inte bör 

fokusera endast på omvårdnad utan även se helheten och vara kunnig om personens 

sjukdom, både medicinskt och fysiskt samt se hur sjukdomen påverkar livet för den 

enskilda personen. Orem anser att en vetenskaplig och professionell hållning är att 

veta vad omvårdnad är och hur omvårdnad skall utövas (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012).  

 

Orem utgick ifrån fyra filosofiska konsensusbegrepp inom sin teori (Orem et al., 

2001). Vilka är den kapabla människan, världen- en förutsättning för människans 

tillvaro, hälsa som integritet och omvårdnad- att främja egenvård (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Begreppen är en beskrivning på människan, vad den är kapabel till 

och att personens hälsa kan ses genom det dagliga livet. Människan ses som kapabel 

till att tänka självständigt och ta förnuftiga beslut men påverkas av normer, mönster 

och sociala traditioner som finns i världen. Personens hälsa är beroende av 

människans egna omsorger om sig själv och andra, hälsa är därför ständigt 

föränderligt. Omvårdnad främjar egenvården när personen själv inte kan hantera 

situationen (ibid.). Egenvård är något som personen lär sig och medvetet använder sig 

av, egenvård är något som ständigt utvecklas ju mer personen och situationen 

förändras (Orem et al., 2001). 

 

Orems omvårdnadsteori består av tre delar, egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystemet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Egenvård beskrivs i flera 

delar, både som egenvård i mening som närstående omsorg, egenvårdskapacitet och 

egenvårdskrav eller behov. Egenvård är något som personen gör för sig själv, 

förmågan lärs i samspel med andra, egenvård är en medveten och målmedveten 

handling. Det är personen själv som aktivt ändrar sina vanor och vårdandet av sin 

egen hälsa är varje människas rättighet. Det innebär ett ansvar, både för sig själv och 

närstående som kanske är i behov av hjälp på grund av bristande krafter. 

Egenvårdskapaciteten visar sig genom att varje person själv har förmåga och kapacitet 

att skaffa sig de kunskaper som behövs för att bibehålla motivationen samt se sina 

egna brister. Egenvårdskrav beskrivs som de handlingar som krävs för att tillgodose 

olika egenvårdsbehov. När egenvårdskapaciteten hos en person inte räcker för att 

tillgodose egenvårdsbehoven uppstår en egenvårdsbrist, och är där sjuksköterskan gör 

sin intervention, sjuksköterskans uppgift blir att stötta personens egenvårdskapacitet 

eller uppväga för brister, vilket kallas omvårdnadssystemet (ibid.). 

Omvårdnadssystemet inbegriper att sjuksköterskan gör systematiska observationer 

och identifierar egenvårdskrav och egenvårdsbrister hos personen, för att kunna 

involvera personen och skapa en vårdrelation. Det blir en kartläggning av personens 

omvårdnadshistoria för att hitta enskilda behov. Här kan sjuksköterskan se vilket 

socialt stöd som finns i personens närhet och en målsättning görs tillsammans med 
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personen för att sedan ge förslag på egenvårdsaktiviteter som behövs för att optimalt 

tillgodose de enskilda egenvårdskraven, där sjuksköterskans uppgift blir en stödjande 

roll. Det viktiga är att finna balans emellan egenvårdskrav och egenvårdsförmåga, inte 

skapa total hälsa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

 

Orem beskriver fem olika sätt där sjuksköterskan kan välja alla eller ett fåtal för att 

främja egenvården (Orem et al., 2001). Första delen är att agera i situationen istället 

för personen, andra delen är att stödja och vägleda personen, den tredje delen är att 

stödja personen psykologiskt eller fysiskt, fjärde delen är att sjuksköterskan 

undersöker omgivningen och underlättar miljön runt personen. Sista och femte delen 

beskriver sjuksköterskans utbildning av personen (ibid.). Genom att egenvården 

främjas kan personen uppleva sig själv som kompetent och självbestämmande 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  Avslutningsvis bör utvärdering ske huruvida 

omvårdnadssystemet har fungerat ändamålsenligt för personens egenvård.   

 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att personer med hjärtsvikt har ett tydligt behov av 

individanpassad vård samt utbildning om hjärtsvikt och egenvård. På 

hjärtsviktsmottagningar bör sjuksköterskor arbeta enligt framtagna nationella 

riktlinjer för att ge lika vård till alla, främja hälsa och lindra lidande, vilket i nuläget 

inte kan uppfyllas. Frågor att besvaras är:  

 

 Vilka redskap behöver sjuksköterskor använda på en hjärtsviktsmottagning för 

att underlätta för personer med hjärtsvikt i det dagliga livet? 

 Kan sjuksköterskebaserad hjärtsviktmottagning bidra till evidensbaserad vård 

för den enskilda personen som möjligen kan bidra till minskade kostnader för 

samhället? 

 

Syfte 

Syftet var att identifiera komponenter som bidrar till evidensbaserad vård för personer 

med hjärtsvikt som besöker en sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning. 

 

Metod 

Design 

En systematisk litteraturstudie genomfördes enligt Forsberg och Wengström (2016) 

för att besvara syftet och sammanställa befintlig data. Enligt Forsberg och Wengström 

(2016) utförs en systematisk litteraturstudie i flera steg där en problemformulering 

utformas och frågor formuleras som går att besvara. Därefter utformas en plan för 

litteraturstudien. Sökord och sökstrategier bestäms. Vid sökning identifieras 

vetenskapliga artiklar som skall ingå i studien. Artiklarna värderas kritiskt och 

kvalitetsbedöms. Resultatet analyseras och diskuteras innan sammanställning och 

slutsatser dras (ibid.).  
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Datainsamling 

En pilotsökning utfördes i databasen Clinical key, 13 januari 2016 för att hitta 

användbara sökord som svarade mot syftet. Sökord som användes var: "Heart Failure" 

AND "Personcentered Care", "Heart Failure" AND "E-health" vilket inte påträffade 

användbara artiklar. Genom användning av sökorden "Heart Failure" AND "Nursing" 

framkom de sökord som användes i databaser med koppling till området omvårdnad 

och hälsa. Sökorden kontrollerades därefter i Mesh Swedish vilka var "Heart Failure", 

"Nursing", "Office Nursing", "Quality Indicators", "Care Management, Health Care". 

Under sökprocessen delades Mesh termen "Care Management, Health Care" upp i två 

delar "Care Management" och "Health Care".  Sökningar utfördes i databaserna: 

Clinical key, Pubmed, Cinahl, Acedemic Search Elite, Ingenta, Science direct, 

Medline, Best Practice, Swemed, Sage, WHO och JAMA. Användning av flera 

databaser ger större möjlighet att få fram relevanta artiklar (Forsberg & Wengström, 

2016). Sökorden användes i samma konstellation i varje databas: Heart failure AND 

nursing, Heart failure AND office nursing, Heart failure AND quality indicators, 

Heart failure AND health care, Heart failure AND care management. Om det var 

möjligt användes limitationer och de var peer reviewed, <10 år, vuxna och engelska. 

Sökningarna gjordes den 13 januari, 20 januari, 31 januari och 3 februari.  

 

Urval 

Inklusionskriterier var följande: artiklar som handlade om sjuksköterskebaserad 

mottagning, personer med hjärtsvikt ≥ 18 år, generaliserbart till den svenska 

populationen, ingen kognitiv nedsättning. Artiklar skrivna på engelska och etiskt 

godkända samt publicerade i tidskrifter som hade peer reviewed granskning. 

Artiklarna skulle vara publicerade från år 2005 och framåt, för att kunna hitta aktuell 

och relevant forskning om ämnet. 

 

Tabell 1 

Databaser Antal 

träffar 

Titlar 

utvalda 

Genomlästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

Clinical key 381 32 32 22 8 

Pubmed 9020 80 62 57 9 

Cinahl 221 81 29 18 1 

Academic 

search elite 

2432 21 12 6 2 

Ingenta 799 9 6 1 0 

Science 

direct 

17202 5 5 2 0 

Medline 

 

1496 10 7 2 1 

Best 

practice 

0     
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Swemed 29 0    

Sage 113 27 14 10 0 

WHO 13 0    

JAMA 6074 16 11 5 0 

Totalt 66751 281 178 123 21 

 

Antalet artiklar som hittades var 66751, se tabell 1.  Vid sökningarna i databaserna 

valdes artiklar ut som hade en titel som motsvarande syftet. Kortkommandot control 

plus F användes, och på så vis sållades artiklar bort som inte innehöll "Heart Failure" 

eller "Nursing" i varken titel eller keyword. Antal artiklar som återstod var 281, varav 

103 artiklar var dubbletter. Bortfall redovisades med Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), bilaga A (Moher, Liberati, 

Tetzlaff & Altman, 2015).  Alla abstracten lästes i de resterande 178 artiklarna. I urval 

1 togs artiklar bort som inte innehöll sjuksköterskor, undersökte barnsjukvård eller 

var skrivna på annat språk än engelska, hade flera sjukdomar som granskades eller 

studerade läkemedels effekter. Kvar blev 123 artiklar varav samtliga togs fram i 

fulltext, 12 stycken beställdes från Hallands Sjukhus Varbergs bibliotek. I urval 2 

analyserades och diskuterades innehållet i artiklarna och artiklar som handlade om 

hemsjukvård, fysiskt träning, patient upplevelser, krigsveteraner, enbart om 

läkemedel, multiprofessionell intervention, saknade etiskt godkännande eller hade 

deltagare med kognitiv nedsättning togs bort. 

 

Dataanalys 

Artiklarna som framkom i sökningarna på databaserna granskades utifrån relevans till 

syftet, validitet och vetenskaplighet. En kvalitetsbedömning utfördes av valda 21 

artiklar, enligt Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation (GRADE) (The GRADE working group, 2015) som redovisas i bilaga B. 

Evidens värderas utifrån helhet, effektstorlek som är graden av en åtgärds inverkan 

och vetenskaplig styrka, vilket graderas från mycket låg till högt i fyra steg (ibid.). 

Randomiserade kontrollerade studier anses ha ett högt bevisvärde och 

observationsstudier, kvalitativa studier kan anses ha ett mycket lågt bevisvärde 

(Forsberg & Wengström, 2016). Används systematiken från GRADE kan bevisvärdet 

höjas eller sänkas, gradering av evidens sker systematiskt steg för steg och varje 

bedömning motiveras för att andra som läser ska förstå evidensgraderingen (ibid.). 

 

Sju av artiklarna ansågs ha högt bevisvärde (4), sju artiklar hade ett måttligt 

bevisvärde (3), sex av artiklarna hade ett lågt bevisvärde (2) och en artikel hade ett 

mycket lågt bevisvärde (1). Artikeln med mycket lågt bevisvärde användes eftersom 

de svarade mot studiens syfte. Artikeln var en prospektiv quasi experimentell studie 

där bortfallet inte redovisades och antalet deltagare var lågt. Artiklarna som hade ett 

lågt bevisvärde var randomiserade studier med oprecisa data. Några av studierna hade 

god generaliserbarhet men inte alla. De artiklarna svarade till syftet och inkluderades 

därför i resultatet. En kvalitativ studie hade också lågt bevisvärde, den artikeln hade 
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dock inga oprecisa data vilket gjorde att den inkluderades i studien. Alla artiklar hade 

god samstämmighet och publiceringsbias förelåg inte i någon av de inkluderade 

artiklarna i studien då ingen av författarna till artiklarna utförde annan forskning som 

rörde artiklarna. 

 

Artiklarna analyserades och diskuterades, för att skapa en systematisk översyn 

(Forsberg & Wengström, 2016). Datainsamlingen granskades och bedömdes enligt 

trovärdighet och koppling till problemformuleringen i studien. Artiklarnas innehåll 

kategoriserades i teman som var relevanta för studiens forskningsfrågor (Forsberg & 

Wengström, 2016). Resultaten i artiklarna analyserades och genomlästes ett flertal 

gånger. Resultat och metod sammanställdes för att hitta komponenter och redskap. 

Exempelvis; telefonuppföljning, videoutbildning och viktdagbok.  Därefter söktes 

gemensamma nämnare för att kunna skapa kategorier. Kategorier som framkom var; 

utbildning, e-hälsa och nyttan med hjärtsviktsmottagning. Underkategorier blev 

lärande om egenvård, pedagogiska möten, telefonuppföljningar och virtuellt stöd på 

distans. Genom en sammanställning av artiklarnas resultat framkom svar på syftet. 

Resultatet redovisades genom triangulering, där resultatet från artiklarna framkom 

både i text och i figur, se figur 1-9.  I diskussionen fördes ett resonemang utifrån 

resultat, metod och bakgrund för att diskutera giltighet av studien. Konklusion och 

möjligheter att använda studiens resultat i den kliniska verksamheten redovisades 

därefter (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Resultatet består av 21 artiklar, 16 artiklar var randomiserade studier, en artikel var 

icke konkurerande prospektiv studie, en artikel var en observationsstudie, en artikel 

var prospektiv quasi experimentell studie, en kvalitativ artikel och en artikel hade 

mixed-method som design, se artikelöversikt bilaga C. 

 

Etiska överväganden 

Vid en systematisk litteraturstudie bör etiska övervägande göras när det gäller urval 

och presentation av resultat (Forsberg & Wengström, 2016). Viktigt är att studierna 

har fått tillstånd från en etisk kommitté eller noggranna etiska övervägande är gjorda. 

Alla artiklar som ingår skall redovisas, både resultat som stöder och förkastar 

hypotesen, då det är oetiskt att enbart presentera artiklar som stöder hypotesen 

(Forsberg & Wengström, 2016). På CODEX hemsida (Vetenskapsrådet & Uppsala 

Universitet, 2015) finns de etiska reglerna som kan sammanfattas att information ska 

ges till samtliga deltagare, att ett samtycke föreligger, bevarad sekretess och att 

insamlad data enbart används till den aktuella forskningen och inte till någon 

efterföljande forskning.  Enbart etiskt godkända artiklar är inkluderade i studien. 

Artiklarna som inkluderades kommer att sparas av författarna till föreliggande studie i 

minst 10 år. 
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Resultat 
Vid granskningen av artiklarna identifierades två komponenter som sjuksköterskorna 

på hjärtsviktsmottagningarna använde för att hjälpa personer med hjärtsvikt på 

sjukhus, i hemmet och deras dagliga liv. Det var utbildning och e-hälsa. Till hjälp för 

att använda dessa komponenter använde sjuksköterskorna olika redskap.  

 

 
Figur 1, antal redskap som användes av sjuksköterskorna i artiklarna. 

 

 
Figur 2, visar hur många redskap som användes i varje artikel, artikel 13 gav komponenten utbildning. 

 

Utbildning 

I samtliga 21 artiklar gavs utbildning om hjärtsvikt, informationen som gavs var om 

symtom, orsak och medicinering. Utbildningen gavs antingen på 

hjärtsviktsmottagning, i hemmet, via telefonuppföljning eller i grupp.  Flertalet av 

studierna gav utbildning i egenvård till deltagarna, det var enbart två artiklar som inte 

utbildade i egenvård utan endast om hjärtsvikt (Smeulders et al., 2009; Thompson, 
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Roebuck, & Stewart, 2005). Sjuksköterskorna som höll i utbildningen var specialist 

utbildade i hjärtsjukvård eller hjärtsvikt (Andryukhin, Frolova, Vaes, & Degryse, 

2010; Chen et al., 2010; Kutzleb & Reiner, 2006; Mussi et al., 2013; Smeulders et al., 

2009; Thompson, Roebuck, & Stewart, 2005; Yu et al., 2015) eller hade lång 

erfarenhet alternativt vara upplärda på klinik gällande vård för personer med 

hjärtsvikt (Agrinier et al., 2013; de Souza et al., 2014; Dunagan et al., 2005; Riley, 

Gabe, & Cowie, 2013; Shearer, Cisar, & Greenberg, 2007; Sisk et al., 2006; 

Weintraub et al., 2010).  

 

Lärande om egenvård 

Artiklarna beskrev utbildning om egenvård som information om vätske- och 

saltrestriktion, daglig vikt, motion och dieter samt att deltagarna skulle vara 

observanta på sina symtom (Agren, S Evangelista, Davidson, & Stromberg, 2013; 

Agrinier et al., 2013; Andryukhin et al., 2010; Bento & Brofman, 2009; Chen et al., 

2010; de Souza et al., 2014; Dracup et al., 2014; Dunagan et al., 2005; Konstam et al., 

2011; Kutzleb & Reiner, 2006; Mussi et al., 2013; Riley et al., 2013; Rodriguez-

Gazquez Mde, Arredondo-Holguin, & Herrera-Cortes, 2012; Shearer et al., 2007; Sisk 

et al., 2006; Weintraub et al., 2010; Yu et al., 2015; Zamanzadeh, Valizadeh, Howard, 

& Jamshidi, 2013). Rodriguez- Gasquez Mde et al. (2012) upptäckte att deltagare i 

studien som hade högre utbildning lättare kunde tillgodogöra sig information och 

skapa ett egenvårdsbeteende.  Utbildning om hjärtsvikt och egenvård via telefon, 

hembesök och gruppmöten, samt att deltagarna i artikeln fick en bok om egenvård, 

bidrog till ett ökat egenvårdsbeteende med 66 % efter nio månader, som uppmättes 

med en egenvårdsenkät. Rodriguez-Gascuez Mde et al. (2012) påvisade att minst 2,5 

person behövde delta i programmet för att en person skulle öka sin egenvård med 

minst 20 %.  Riley et al. (2012) upptäckte att deltagarna skapade ett 

egenvårdsbeteende genom att vara observanta på sina egna symtom. Deltagarna 

underlättade vardagen såsom att ta bussen till affären istället för att gå eller genom att 

anlita städhjälp. Genom utvärdering dagligen av sina symtom insåg deltagarna själva 

när de behövde söka sjukvård. Kunskapen om egenvård motiverade deltagarna till att 

göra livsstilsförändringar (ibid.).  

 

Artikeln av Sisk et al. (2006) utbildade deltagarna om hjärtsvikt vid deras första möte 

med en sjuksköterska och vid uppföljning fick deltagarna information om 

egenvårdsbeteende. I studien av Yu et al. (2015) utbildades deltagarna om egenvård 

samt uppmanades till att sätta egna mål för sin hälsa, sjuksköterskorna hjälpte sedan 

deltagarna i hemmet att identifiera om de behövde mer hjälp i vardagen eller om deras 

hjärtsvikt försämrades. Efter uppföljning via telefon och hembesök utfördes en 

utvärdering som påvisade signifikant förbättring av egenvård efter nio månader 

(ibid.). 

 

En artikel utgick ifrån Orems egenvårdsteori (Zamanzadeh et al., 2013) som innebär 

att alla personer är olika och befinner sig i olika faser av sin egenvård eller 
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egenvårdbrist, vilket innebar att vissa behövde mer stöd i sin egenvård medan andra 

endast behövde utbildning. Efter tre månader av uppföljning med telefonsamtal 

varannan vecka påträffades en signifikant förbättring av personernas 

egenvårdsbeteende (ibid.). 

 

de Souza et al. (2014), Dracup et al. (2014) Mussi et al. (2013) och Shearer et al. 

(2007) använde flera redskap såsom telefonuppföljning och viktdagbok, och mätte 

därefter egenvårdsbeteendet hos deltagarna.  Artiklarna påvisade signifikant ökning i 

egenvårdsbeteende (ibid.). Dracup et al. (2014) gjorde ytterligare en uppföljning efter 

två år, som visade på fortsatt förbättring i egenvårdsbeteende men den var däremot 

inte signifikant. 

 

Figur 3       Figur 4 
Visar hur många artiklar som mätte egenvård i sitt resultat och om de hade samstämmighet när det 

gällde signifikans för bättre egenvård.  

 

Pedagogiska möten 

Thompson et al. (2005) påbörjade utbildningen om hjärtsvikt redan på sjukhuset, och 

därefter med ett besök i hemmet i utbildningssyfte. Deltagarna fick sedan uppföljning 

via besök på hjärtsviktsmottagningen. Det gav minskade återinläggningar och ökad 

livskvalitet. Det var däremot inte signifikant medan antal vårddygn minskade 

signifikant. Agrinier et al.(2013), de Souza et al. (2014), Rodriguez- Gasquez Mde et 

al. (2012), Weintraub et al. (2010), Yu et al. (2015) och Agren et al. (2013) utförde 

hembesök hos deltagarna, under hembesöken fick deltagarna utbildning om hjärtsvikt 

och egenvård. Smeulders et al. (2009) gav istället utbildning i grupp där deltagarna 

informerades om hjärtsvikt, symtom och behandling. Deltagarna erhöll en bok som 

handlade om hur det var att leva med en kronisk sjukdom. Genom utbildning sågs en 

minskning i nyttjandet av hälso- och sjukvård vilket inte var signifikant. En 

signifikant skillnad sågs i fysisk aktivitet vid studiens slut efter sex veckor (ibid.). 

Deltagarna i artiklarna av Smeulders et al. (2009) och Thompson et al. (2005) gavs 

ingen utbildning om egenvård. 
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En studie utgick helt ifrån vad deltagarna undrade över, vilket innebar att deltagarna 

fick skriva frågor inför sitt första besök till en hjärtsviktssjuksköterska på en 

hjärtsviktsmottagning. Det utvärderades genom en enkät om empowerment och en 

enkät om hur nöjda deltagarna var med vården. Deras frågor handlade till stor del om 

det fanns någon orsak till hjärtsvikt samt om deltagarnas symtom, men även om 

deltagarna kunde förändra något i sitt dagliga liv och om det fanns andra 

behandlingsmöjligheter. Empowerment hos deltagarna ökade, men däremot inte 

signifikant. Det sågs ett signifikant samband emellan hur väl deltagarna upplevde sig 

ha empowerment och hur nöjda deltagarna var med utbildningen de erhållit (Ross, 

Ohlsson, Blomberg, & Gustafsson, 2015).   

 

E-hälsa 

E-hälsa som komponent användes som ett sätt att underlätta för personerna med 

hjärtsvikt. Redskap som användes var uppföljning via telefon, 

telemonitoreringssystem, videoutbildning, dataprogram och nätbaserad journal. 

 

Telefonuppföljning 

Flertalet artiklar använde någon slags form av e-hälsa, såsom uppföljning med 

telefonsamtal där uppföljningen startade i allt ifrån två dygn till två månader (Bento & 

Brofman, 2009; Chen et al., 2010; de Souza et al., 2014; Dracup et al., 2014; Dunagan 

et al., 2005; Kutzleb & Reiner, 2006; Mussi et al., 2013; Rodriguez-Gazquez Mde et 

al., 2012; Shearer et al., 2007; Sisk et al., 2006; Weintraub et al., 2010; Yu et al., 

2015; Zamanzadeh et al., 2013). I åtta artiklar påbörjades telefonuppföljningen inom 

en vecka (Andryukhin et al., 2010; Chen et al., 2010; Dunagan et al., 2005; Kutzleb & 

Reiner, 2006; Shearer et al., 2007; Weintraub et al., 2010; Yu et al., 2015; 

Zamanzadeh et al., 2013). Telefonuppföljning förekom efter utskrivning eller efter 

given utbildning. Telefonsamtalen var i utbildningssyfte. Kutzleb och Reiner (2006) 

utvärderade effekten av en utbildning i egenvård för personer med hjärtsvikt där 

deltagarna fick en viktdagbok samt en bok om hjärtsvikt, där uppföljning gavs via 

telefonsamtal en gång per vecka i sex månader. Efter nio månader påvisades en 

signifikant förbättrad livskvalitet. Dunagan et al. (2005) utvärderade också effekten 

av en sjuksköterskeledd telefonuppföljning, där interventionsgruppen fick schemalagd 

telefonkontakt och uppmuntrades till egenvård under ett år. Interventionen ökade 

tiden till återinläggningar signifikant och antal vårddygn och kostnader minskade. En 

liten skillnad sågs även för livskvaliteten och hur nöjda deltagarna var med vården. 

Gällande mortalitet sågs ingen skillnad alls för deltagarna i artikeln.   

 

Bento och Brofman (2009) hade uppföljning via telefon där sjuksköterskor ringde 

hem till deltagarna och gav utbildning om diagnosen hjärtsvikt, mediciner och 

egenvård. Kontrollgruppen fick telefonsamtal en gång i månaden i sex månader och 

interventionsgruppen fick utbildning via telefon varannan vecka i sex månader. Vid 

uppföljningen sågs en signifikant minskning i återinläggningar. Mussi et al. (2013) 

studerade utbildning om hjärtsvikt och egenvård via telefon, där sjuksköterskan 
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ringde fyra gånger till personerna i studien. Efter sex månader hade deltagarna en 

signifikant ökad kunskap om hjärtsvikt. de Souza et al. (2014) undersökte en 

intervention där en sjuksköterska gjorde fyra hembesök och ringde fyra korta 

telefonsamtal till deltagarna för att utbilda om hjärtsvikt samt olika egenvårdsrutiner. 

Vid uppföljning efter sex månader sågs en trend mot ökad överlevnad men ingen 

skillnad i antal vårddygn.  

 

Yu et al. (2015) undersökte om processen från sjukhus till hemmet med stöd av en 

sjuksköterska kunde underlätta egenvården hos personerna i studien. Deltagarna fick 

två hembesök av sjuksköterskan, och därefter telefonsamtal varannan vecka under tre 

månader och sedan vannan månad i sex månader. Telefonsamtalen innehöll utbildning 

om egenvård vilket gav minskade återinläggningar, minskad mortalitet, förbättrad 

egenvård och livskvalitet. Inget av resultaten var däremot signifikanta. Chen et al. 

(2010) utvärderade effekten av att en sjuksköterska ringde upp personerna i hemmet 

inom 72 timmar från utskrivning från sjukhuset, och därefter med två veckors 

intervall. När sjuksköterskan uppfattade en förbättring och stabilisering av sjukdomen 

hos personerna minskade telefonsamtalen till var 3-4:e vecka istället. Det pågick 

under sex månader. Under telefonsamtalen utbildades personerna om egenvård. Vid 

uppföljning sågs en signifikant minskning av kostnader för vården, mindre 

återinläggningar och mindre antal vårddygn.  

 

Rodriguez-Gazquez Mde et al. (2012) gav utbildning vid gruppmöten och gjorde 

hembesök hos deltagarna i interventionsgruppen under nio månader, samt gav 

deltagarna en bok om egenvård som följdes upp via telefonsamtal. I artikeln av 

Zamanzadeh et al. (2013) utgick sjuksköterskorna från Orems egenvårdsteori när de 

utbildade deltagarna i interventionsgruppen. Deltagarna fick även en bok om 

egenvård samt telefonsamtal varannan vecka i tre månader.  

 

Shearer et al. (2007) utförde intervjuer i deltagarnas hem, samt hade 

telefonuppföljning fem gånger under tolv veckor för att förbättra empowerment hos 

personerna i studien.  Andryukhin et al. (2010) hade telefonuppföljning där 

sjuksköterskorna och deltagarna i interventionsgruppen kunde samtala om 

förbättringar som skett, om det fanns svårigheter i vardagen och om sjukdomsbilden. 

Interventionsgruppen hade tidigare fått grupputbildning av sjuksköterskan fyra gånger 

och därefter individuella råd, det gav signifikant skillnad i livskvalitet, midjemått och 

6 minuters gångtest. Det påvisades också en skillnad i mortalitet och återinläggningar 

men de var inte signifikanta. Sisk et al. (2006) visade att ett utbildningstillfälle med 

telefonuppföljning kunde minska återinläggningarna signifikant i upptill 18 månader. 

Därefter var skillnaden inte signifikant men interventionsgruppen hade fortsatt mindre 

återinläggningar. De första 12 månaderna hade interventionsgruppen signifikant bättre 

funktion enligt enkäterna SF-3 och Minnesota living with heart failure. Efter 18 

månader hade båda grupperna lika svårt för fysisk aktivitet, interventionsgruppen 

hade också blivit sämre och svaren på enkäten SF-36 började likna siffrorna i 

kontrollgruppen.  
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Virtuellt stöd på distans 

Konstam et al. (2011), Riley et al. (2013) och Weintraub et al. (2010) beskrev e-hälsa 

i form av telemonitorering, det innebar ett system i hemmet som följde blodtryck, 

puls, vikt och symtom dagligen. Virtuella stöd i hemmet kunde även innebära ett 

utbildningsprogram i datorn, en nätbaserad medicin journal eller videoutbildning 

(Agren et al., 2013; Agrinier et al., 2013; Dracup et al., 2014).  

 

Resultatet visade att telemonitorering i hemmet krävde daglig uppföljning av 

deltagarna, där de själva var ansvariga för att meddela systemet deras blodtryck, puls, 

vikt och symtom (Konstam et al., 2011; Riley et al., 2013; Weintraub et al., 2010). 

Riley et al. (2013) utförde en kvalitativ intervjustudie där deltagarna hade ett 

telemonitoreringssystem i hemmet. Deltagarna lärde sig via detta system sitt habitual 

tillstånd, vilket gav en förbättring av egenvård. Deltagarna lärde sig att deras 

hjärtsvikt var kronisk. Deltagarna använde systemet dagligen trots hög ålder. De 

lyckades integrera systemet som en del i vardagen. Kontakt med vården underlättades, 

deltagarna fick större inflytande i mötet på grund av kunskaperna om sig själva och 

kände större tillit till sin ansvariga sjuksköterska. Telemonitoreringssystemet ökade 

även deltagarnas motivation till livsstilsförändringar.  

 

Weintraub et al. (2010) gav interventionsgruppen ett telemonitoreringssystem och alla 

deltagarna i studien fick telefonsamtal av en sjuksköterska en gång per vecka och ett 

hembesök. Utöver det fanns även ett multiprofessionellt team som en gång per vecka 

träffades och diskuterade deltagarnas vård. En minskning av återinläggningar 

påvisades med 50 % och mortaliteten minskade dock inte signifikant. Konstam et al. 

(2011) utvärderade om ett telemonitoreringssystem tillsammans med två 

utbildningstillfällen gav ökad livskvalitet. Det var inte fallet då även kontrollgruppen 

fick utbildning. Båda grupperna i studien fick därmed ökad livskvalitet.   

 

Agren et al. (2013) använde ett datorprogram för att undervisa deltagarna tillsammans 

med sina anhöriga gällande hjärtsvikt. Utbildningen delades upp på tre tillfällen under 

tre månader. Interventionen var inte kostnadseffektiv, men vid sammanställning med 

QALY, som är sammanvägning av livskvalitet och antal år som personen använt 

sjukvård, sparades 16 159 dollar totalt på et år för interventionsgruppen och deras 

partners. Agrinier et al. (2013) använde en nätbaserad medicin journal där deltagarna i 

studien fick individuella medicinska planer utifrån läkarnas ordinationer. Utöver det 

fick deltagarna hembesök vid behov av en hjärtsviktssjuksköterska som utbildade 

personerna med familj om hjärtsvikt, mediciner och egenvård. Allt som togs upp 

under besöket skrevs in i den nätbaserade journalen och om något var avvikande 

larmade systemet personens ansvariga läkare. Under åren 2006-2010 följdes 

personerna i interventionen. Kostnadsbesparingen jämfört med övriga Frankrike, var 

1, 927, 648 euro.   
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Dracup et al. (2014) använde sig av två interventionsgrupper där båda grupperna 

erhöll utbildning av en sjuksköterska, telefonuppföljning och viktdagbok, och enbart 

en av grupperna erhöll en video av utbildningen att ta med hem. Vid uppföljning efter 

två år, då interventionsgrupperna hade gått tillbaka till vanlig uppföljning sågs en 

signifikant minskad mortalitet i hjärtsjukdom hos båda interventionsgrupperna. När 

författarna såg till all mortalitet påvisades en liten men inte signifikant skillnad 

emellan grupperna, gruppen utan video utbildning påvisade mindre mortalitet, därmed 

kan det inte påvisas om videon gav någon effekt. Det påvisades en signifikant 

minskning av mottagningsbesök för båda interventionsgrupperna. 

 

Nyttan med hjärtsviktsmottagning 

Agren et al. (2013), Andryukhin et al. (2010), Bento och Brofman (2009), Chen et al. 

(2010) de Souza et al. (2014), Dracup et al. (2014), Dunagan et al. (2005), Konstam et 

al. (2011), Kutzleb och Reiner (2006), Shearer et al. (2007), Sisk et al. (2006), 

Smeulders et al. (2009), Thompson et al. (2005), Weintraub et al. (2010) och Yu et al. 

(2015) påvisade att en sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning som använde 

komponenterna utbildning och e-hälsa, gav effekter i form av ökad livskvalitet för den 

enskilda individen, minskade nyttjandet av vården samt mortaliteten för personer med 

hjärtsvikt och gav ökad kostnadseffektivitet för samhället i stort. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5             Figur 6  

Visar artiklar som hade livskvalitet som mätinstrument och om de hade samstämmighet i signifikans. 
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Figur 7      Figur 8 

 

Visar artiklar som redovisade nyttandet av vården och mortalitet, samt om de hade samstämmighet i 

signifikans. Nyttjandet av vården inkluderar återinläggningar, vårddygn och mottagningsbesök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 

Visar artiklar som redovisade kostnadseffektivitet samt om de hade samstämmighet i signifikans.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie valdes att genomföras enligt Forsberg och Wengström 

(2016), som utgick ifrån sagda frågeställningar och syfte som var att identifiera 

komponenter som bidrar till evidensbaserad vård för personer med hjärtsvikt som 

besöker en sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning. En pilotsökning utfördes i 

databasen Clinical key för att hitta användbara sökord samt för att hitta artiklar som 

inriktade sig mot personcentrerad vård och e-hälsa som är fokusområden från WHO 

(Ekman et al., 2011; Gard & Melander Wikman, 2012), sökord som användes var: 

"Heart Failure" AND "Personcentered Care", "Heart Failure" AND "E-health" vilket 

inte genererade några träffar. När sökorden "Heart Failure" AND "Nursing" användes 

framkom artiklar som var av intresse, varav nya sökord identifierades som keywords, 

vilka var "Office Nursing", "Quality Indicators", "Health Care" och "Care 

Management". Det kan anses som en styrka då sökorden blev mer precisa, vilket 

genererar tillförlitliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). Databaserna Clinical 
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key, Pubmed, Academic search elite, JAMA, Ingenta, WHO, Sage, Best Practice, 

Science direct, Cinahl och Swemed användes vid sökningarna för att finna så mycket 

information som möjligt, de här databaserna publicerar den största delen av den 

medicinska forskningen. Enligt Forsberg och Wengström (2016) skall en systematisk 

litteraturstudie redovisa all relevant forskning om ämnet. Genom att söka i många 

databaser ökades reliabiliteten för föreliggande studie. Databasen Swemed användes 

för att finna svenska artiklar men sökningarna gav inga resultat som svarade på 

frågeställningarna, vilket kan anses vara en brist och minskad generaliserbarhet, dock 

påträffades svenska artiklar i de övrigt använda databaserna. Databasen Best Practice 

gav heller inga resultat, då databasen är ett register över protokoll och riktlinjer för 

den kliniska vården. 

 

Inklusionskriterier var bland annat artiklar som var skrivna på engelska, så att 

forskarna till föreliggande studie kunde förstå innebörden av artiklarnas resultat. 

Andra inklusionskriterier var att artiklarna hade etiskt godkännande och vara peer 

reviewed, vilket bidrog till evidens av artiklarnas värde. Peters och Cesic gjorde 1982 

en studie om peer review (Forsman, 2010). I den studien beskrevs det hur personerna 

som granskade artiklarna tog i beaktande av vem de antog forskarna var samt vilka 

universitet som forskarna var knutna till. Den kända eller antagna sociala statusen 

samt könet kunde påverka hur artikelns kvalitet blev bedömd. En del tidskrifter 

använder sig av double-blind förfaringssätt vid peer review med det menas att varken 

författaren eller den som granskar är medvetna om den andres identitet, vilket anses 

bättre då det blir objektivt och rättvist (Forsman, 2009). Några tidskrifter använder sig 

av blinding förfaringssätt som innebär att granskaren vet vem författaren är men inte 

tvärtom. Andra tidskrifter är noga med anonymiteten av författaren, då författaren 

bara skriver sitt namn på försättsbladet som inte skickas med till granskaren 

(Forsman, 2009). Tidskrifternas förfaringssätt är något som inte tagits i beaktning vid 

föreliggande studie. Forsman (2009) tar upp tre brister gällande peer review artiklar. 

Såsom slarvigt utförda granskningar på grund av obetalt arbetet och tidskrävande 

granskning. Traditionella och konservativa granskare som inte är öppna för 

nydanande forskning samt ohederliga granskare som tar delar av materialet för egen 

vinning eller kvarhåller artiklarna så andra hinner publicera likadana eller snarlika 

resultat. Exklusionskriterier användes inte i föreliggande studie och enligt (McCrae, 

Blackstock, & Purssell, 2015) är det en styrka då inklusionskriterierna och sökorden 

har validitet och svarade på syftet. 

 

Artiklarna som identifierades var övervägande kvantitativa och endast några få 

kvalitativa. De granskades kvalitetsmässigt utifrån systemet GRADE, där 14 artiklar 

fick bevisvärdet måttligt eller högt, och sex artiklar hade lågt bevisvärde och en fick 

mycket lågt bevisvärde, se bilaga B. Artiklar med lågt och mycket lågt bevisvärde 

användes trots det i föreliggande studie då de ansågs relevanta till syftet och påvisade 

samstämmighet med de andra artiklarna. Av artiklarna var 16 randomiserade studier 

vilket kan anses öka validiteten av studien då randomiserade studier anses ha högt 

bevisvärde enligt GRADE (The GRADE working group, 2015). I sökningarna valdes 
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inklusionskriteriet att publicerings år inte skulle vara äldre än från 2005, för att endast 

inkludera aktuell forskning. Av valda artiklar är 14 publicerade år 2010 och framåt.  

En artikel stödjer inte syftet till föreliggande studie i den bemärkelsen att ett 

telemonitoreringssystem inte gav bättre livskvalitet för studiens deltagare, dock gavs 

utbildning till båda grupperna i studien vilket gav ökad livskvalitet. Det är oetiskt att 

enbart lägga fram artiklar som främjar den egna åsikten (Forsberg & Wengström, 

2016). Enligt Forsman (2010) är det lättare att referera till artiklar som stödjer den 

egna hypotesen. Det är dock ingen reliabilitet, speciellt inte om det finns artiklar som 

företräder mer än en sida. Med systemet GRADE bedöms kvaliteten på artiklarna och 

en del som granskas är huruvida det finns en intressekonflikt emellan 

artikelförfattarna och artikelns deltagare. I de artiklar som inkluderades uppgavs inga 

intressekonflikter. Flera artiklar blev exkluderade vid granskning på grund av att de 

saknade etiskt godkännande. 

 

Antal artiklar som totalt påträffades var 66751 se tabell 1. Det kan anses vara en brist 

i sökorden, dock hittades inte artiklar som passade syftet vid pilotsökningen när andra 

sökord användes. Sökningarna i databaserna genererade ett stort antal träffar på grund 

av att vissa databaser inte möjliggjorde limitations. Genom att söka efter "Heart 

Failure" och "Nursing" i artiklarnas titel och keywords kunde antal artiklar begränsas 

och därmed svara till syftet. Artiklar som togs bort var om njursvikts patienter, KOL 

och diabetes sjukdomar, barnsjukvård, saknade sjuksköterskor, artiklar skrivna på 

spanska eller något annat språk än engelska samt forskning på mediciners effekt. När 

den stora delen var bort sorterat, kvarstod 281 artiklar, varav 103 av dessa var 

dubbletter, se PRISMA bilaga A. Den stora andelen dubbletter berodde troligtvis på 

att olika databaserna användes samt ett stort antal träffar. Därefter lästes 178 artiklars 

abstract, 55 artiklar valdes bort då de inte motsvarade syftet. I urval 2 togs artiklar 

bort som handlade om flera sjukdomar, hade deltagare med kognitiv nedsättning som 

är i stort behov av annan vårdgivare eller studerade krigsveteraner som deltagare då 

dessa inte går att generalisera till svensk hjärtsviktsvård. Artiklar som handlade om 

hemsjukvård togs bort då syftet var att undersöka sjuksköterskebaserad mottagning. 

Kvar blev artiklarna som redovisades i resultatet.  

 

Inkluderade artiklar är från hela världen, Nordamerika, Sydamerika, Europa och 

Asien, förutom Afrika och Oceanien vilket kan anses vara en styrka då studien visar 

på en stor variation, se artikelöversikt, bilaga C. Två artiklar var från Sverige och sex 

artiklar var från Europa vilket kan anses vara god generaliserbarhet för vården i 

Sverige, sex artiklar var från Nordamerika vilka också kan anses ha liknande 

förhållande som Sverige. Tre artiklar var från Asien och kan också anses ha liknande 

förhållanden som i Sverige då deras mottagning hade samma arbetssätt som 

mottagningar i Sverige. Medan fyra artiklar var från Sydamerika där förhållandena är 

annorlunda och svårare att generalisera till hur det är i Sverige. Artiklarna 

inkluderades då de påvisade vikten av utbildning och e-hälsa samt hade 

samstämmighet med övriga artiklar i föreliggande studie och arbetade utifrån en 

sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning. 
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Alla artiklarna i studien hade både kvinnor och män i sina interventioner vilket kan 

anses öka generaliserbarheten då båda könen är representerade. Sammanlagt användes 

21 artiklar, vilket kan anses vara en styrka då relevant forskning har identifierats och 

kan ge ökad validitet för föreliggande studies resultat då flertalet artiklar visar samma 

resultat. Då rätt inklusionskriterier använts samt sökorden har preciserats, har 

artiklarna som påträffats svarat till syftet. Artiklarna handlade om personer med 

hjärtsvikt och vad sjuksköterskor använder för komponenter och redskap för att bidra 

till evidensbaserad omvårdnad. 

 

Reliabiliteten av föreliggande studie styrks då båda författarna till studien har 

medverkat i forskningens alla delar. Inför studien fanns en förförståelse genom klinisk 

erfarenhet mellan fyra till sex år av arbete med personer med hjärtsvikt men ingen 

klinisk erfarenhet av mottagningsarbete. Teoretisk erfarenhet om hjärtsvikt fanns 

genom fristående kurser på högskolenivå. Det gav en förståelse för innehållet i 

artiklarna och en öppenhet för resultat som kan framkomma om arbete på 

hjärtsviktsmottagning. Artiklarna i resultatet har utvalts, analyserats, 

kvalitetsbedömts, diskuterats och sammanställts gemensamt. Genom att väga samman 

de olika artiklarnas resultat och värderat den vetenskapliga kvaliteten kunde 

kategorier hittas, vilka framkom efter genomgång av artiklarnas interventionsmetoder, 

där e-hälsa och utbildning påvisades i nästan alla artiklar. Artiklarnas resultat delades 

därefter in i komponenterna utbildning och e-hälsa och de redskap som artiklarna 

presenterade delades in under komponenterna. Under utbildning påträffades 

redskapen grupputbildning, hembesök, skriftlig information/bok och utbildning i 

egenvård, vilket fick kategori namnen utbildning i egenvård och pedagogiska möten. 

Under komponenten e-hälsa påträffades redskapen telefonuppföljning, 

telemonitorering, nätbaserad medicin journal, video/dataprogram vilket blev 

kategorierna telefonuppföljning och virtuellt stöd på distans. Figurer skapades för en 

enklare överblick av artiklarnas resultat, och för att kunna påvisa vilka redskap som 

framkom, samt hur redskapen användes. Till exempel hade 12 artiklar fler än ett 

redskap. Figurerna visade även på samstämmighet gällande artiklarnas resultat.  

 

Resultat diskussion 

Resultatet visade två komponenter som en sjuksköterska kan använda i sitt arbete på 

en sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning, utbildning och e-hälsa. Enligt 

gällande nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård (Socialstyrelsen, 2015) är vårdens 

uppgift att informera personer med hjärtsvikt. Så att de har en förståelse för, samt 

följer sin behandlingsplan och skapar egenvårdsbeteende som att regelbundet väga sig 

eller vid behov ändra i sin vätskedrivande medicinering (ibid.). Därför är det av stor 

vikt att information och utbildning utformas på individnivå så personen med hjärtsvikt 

verkligen blir införstådda med sin livssituation. För att skapa delaktighet i 

vårdprocessen krävs att personen är välinformerad och har kunskap om hjärtsvikt och 

olika behandlingsmöjligheter (Eldh et al., 2006). Desto fler informationskanaler som 

används desto enklare tar personen till sig informationen, de kanaler som kan 
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användas är skriftlig, muntlig och interaktiv (Wikström, 2014). E-hälsa är en 

interaktiv kanal som kan bidra till en närmare vård för personer med hjärtsvikt och 

öka deras kunskap. WHO prioriterar e-hälsa sedan år 2005 då e-hälsa kan bidra till att 

utveckla vården genom ökning av tillgänglighet och bidra till spridandet av 

hälsoinformation (Gard & Melander Wikman, 2012).  Utbildning och information kan 

anses vara ett av sjuksköterskans stora ansvarsområden. E-hälsa är något som 

utvecklas stadigt och kan vara ett medel att nå målen. Det är viktigt att 

sjuksköterskeprofessionen och sjukvården utvecklas med samtiden.  

 

Utbildning 

Kronisk hjärtsvikt som inte behandlas leder till symtom såsom ödem, andfåddhet och 

trötthet. Svår och långvarig hjärtsvikt påverkar på sikt hela kroppen som i slutändan 

leder till sämre livskvalitet, upprepade sjukhusinläggningar, förtidig död och påverkan 

i personens dagliga liv (Socialstyrelsen, 2015; Dahlström et al., 2010). En vanlig 

orsak till försämring i hjärtsvikt är bristen på följsamhet (Wikström, 2014). Dahlström 

et al. (2010),Wikström (2014) och Currie et al. (2014) påpekar att personer med 

hjärtsvikt ofta brister i följsamhet till behandlingsplaner på grund av bristfällig 

utbildning och information. Orsaken till bristfällig utbildning kan bero på många 

delar, till exempel att nationella riktlinjer inte följs, personerna med hjärtsvikt inte får 

rätt vård i tid, informationen som ges inte är individanpassad eller inte utvärderas. 

Målsättningen med information som ges till personer med hjärtsvikt bör vara att öka 

förståelsen, skapa reflektion och ge personen tillräckligt med kunskap om hjärtsvikt 

och symtom för att kunna dra egna slutsatser (Dahlström et al., 2010; Wikström, 

2014). Studier har visat att med rätt kunskap hos personer med hjärtsvikt minskar 

återinläggningar och mortaliteten, samt att livskvaliteten ökar (Dahlström et al., 

2010).  Smeulders et al. (2009) påvisade att användandet av hälso- och sjukvård 

minskade, dock var inte resultatet signifikant, genom utbildning om hjärtsvikt. 

Thompson et al. (2005) utbildade deltagarna endast om hjärtsvikt, detta gav en icke 

signifikant minskning av återinläggningar, mortalitet och ökad livskvalitet men 

signifikant skillnad gällande minskat antal vårddygn. Det stödjer hypotesen om att 

kunskap bidrar till bättre hälsa för personer med hjärtsvikt. Livskvalitet som 

mätinstrument är dock svårdefinierbart då livskvalitet är olika från person till person 

och det finns flera enkäter och instrument som mäter samma sak på olika sätt såsom 

SF-36 och Minnesota living with heart failure. Alla artiklar som har uppmätt 

livskvalitet påvisade en förbättring, vilket leder till slutsatsen att utbildning, 

tillsammans med olika redskap kan förbättra livskvaliteten för personer med 

hjärtsvikt. 

 

Personer som precis fått beskedet att de har hjärtsvikt kan befinna sig i en 

förnekelsefas och kan därmed inte ta emot information som ges, vårdpersonal måste 

vara observanta på att det tar olika lång tid för personer att ta sig igenom de olika 

faserna och att informationen kan behövas upprepas tills personen blivit införstådd 

(Wikström, 2014). Socialstyrelsen (2015) trycker på att vården bör vara 
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individanpassad, effektiv, jämlik, tillgänglig samt patientsäker. Kriterierna uppfylls 

genom information och utbildning av personer med hjärtsvikt, samt uppföljning. 

Information bör ges så att personens egna frågeställningar besvaras på ett sätt som 

personen förstår, som gör att personen känner sig sedd och får komma till tals. Genom 

att personen själv berättar för sjuksköterskan vad den har för kunskap om hjärtsvikt 

kan de tillsammans upptäcka vilka behov det finns av information (Wikström, 2014).  

Ross et al. (2015) integrerade frågor som personer med hjärtvikt hade i utbildning 

som gavs av hjärtsviktssjuksköterskor på en hjärtsviktmottagning, vilket gav 

deltagarna i studien ökad empowerment. Lyssnar vårdpersonalen på personerna med 

hjärtsvikt skapas ytterligare en dimension i utbildningen och om frågor skrivs ner 

inför besöket kan det bidra till ökad delaktighet och känslan av egenmakt.  

 

Berglund (2011) utvecklade en didaktisk modell för personer med en kronisk sjukdom 

som syftar till att öka personernas delaktighet. Andersson, Svanström, Ek, Rosén och 

Berglund (2015) beskrev modellen som att utmana personernas förförståelse, 

agerande och mål för att bidra till personernas eget beslutstagande om sin 

livssituation. Sjuksköterskans uppgift blir att ha modet att lyssna på personen samt ha 

ett stödjade lärande där personen själv tar ledningen. Sjuksköterskans roll blir därmed 

inte att enbart förmedla information (Andersson et al., 2015). Den didaktiska 

modellen för koniskt sjuka innehåller fyra steg; första steget är att konfrontera sin 

livssituation och utmana till förändring, andra steget beskriver vikten av att skapa 

distans och se en helt ny helhet, tredje steget kräver att personen utvecklar en 

självmedvetenhet och ett ansvarstagande, och fjärde steget påvisar vikten av att 

synliggöra lärandet och syftet, för att bidra till tillväxt och balans (Berglund, 2011). 

Modellen kan bidra till att personer med hjärtsvikt enklare kan ta till sig information 

och utbildning, vilket skapar ökad delaktighet.  Patientlagen kapitel fem om 

delaktighet (SFS 2014:821) beskriver att hälso- och sjukvården skall bedrivas i 

samråd med patienten och att flera vård- och behandlingsåtgärder kan utföras av 

patienten själv utefter deras egna individuella önskemål och förutsättningar.  Berglund 

(2011) påpekar också att om sjuksköterskan stödjer personen i sitt lärande kan 

personen själv se sin nuvarande situation och sina möjligheter som bidrar till 

delaktighet. Lärandet sker inte enbart en gång utan pågår kontinuerligt, 

kunskapssynen på lärandet inom vården måste förändras då det är en process och 

något som inkluderar personen som helhet, vården skall stödja personens lärande som 

idag emellanåt motverkas (ibid.). Då en stor del av sjuksköterskans uppgift idag är 

information och utbildning bör pedagogik ingå i större utsträckning i 

grundutbildningen av sjuksköterskor.  

 

Idag får inte alla personer med hjärtsvikt i Sverige den vård som rekommenderas av 

Socialstyrelsen (2015).  För att personer med hjärtsvikt i Sverige skall få jämlik vård 

behöver de nationella riktlinjerna följas. För att bidra till delaktighet och högre 

kunskap för personerna bör de erbjudas uppföljning av en hjärtsviktsmottagning.  

Enligt Socialstyrelsen (2015) bör vården för personer med hjärtsvikt utföras av 

specialutbildade sjuksköterskor på hjärtsviktsmottagningar. I föreliggande studie hade 
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flertalet av artiklarnas sjuksköterskor specialistutbildning inom hjärtsvikt, samt lång 

erfarenhet av att arbeta med personer med hjärtsvikt (Agrinier et al., 2013; 

Andryukhin et al., 2010; Chen et al., 2010; de Souza et al., 2014; Dunagan et al., 

2005; Kutzleb & Reiner, 2006; Mussi et al., 2013; Riley et al., 2013; Shearer et al., 

2007; Sisk et al., 2006; Smeulders et al., 2009; Thompson et al., 2005; Weintraub et 

al., 2010; Yu et al., 2015). Sammantaget är utbildning om hjärtsvikt av stor vikt för 

sjuksköterskor för att bidra till evidensbaserad omvårdad samt att underlätta för 

sjuksköterskor att utbilda och ge adekvat stöd till personer med hjärtsvikt, då stor del 

av vården i nuläget handhas via vårdcentral eller av sjuksköterskor utan speciell 

utbildning.  

 

Lärande om egenvård 

Ett redskap som bidrar till hälsa för personer med hjärtsvikt är egenvård, för att uppnå 

egenvård behövs utbildning. I studien gjord av Sisk et al. (2006) fick 

interventionsgruppen utbildning i hjärtsvikt under första mötet och vid uppföljande 

möten om egenvårdsbeteenden, det resulterade i signifikant minskande 

återinläggningar och gav även en signifikant högre livskvalitet. Personer med 

hjärtsvikt bör få utbildning och information om orsaken till hjärtsvikt samt 

förebyggande åtgärder, som att känna igen tecken till förändring, att de skall väga sig 

regelbundet, sin individuella gräns för vätskeintag, samt att själva kunna ändra i sin 

vätskedrivande medicinering (Dahlström et al., 2010; Wikström, 2014).  Ovan 

nämnda beskrivning på egenvårdsbeteende var ett genomgående tema i artiklarna, 

flertalet skrev även om motion och saltrestriktion. Salt- och vätskeretention och fysisk 

aktivitet är förebyggande åtgärder som kan göra att försämringen av hjärtsvikten 

bromsas (Socialstyrelsen, 2015; Dahlström et al., 2010; Tomita et al., 2008). Riley et 

al. (2012) påvisade vikten av att personerna med hjärtsvikt hade kunskap om 

egenvård för att själv kunna utvärdera sina symtom och söka hjälp när egenvården 

inte räckte till. Deltagarna motiverades till livsstilsförändringar. Yu et al. (2015) 

motiverade sina deltagare genom att personerna själva fick sätta mål för sin hälsa, 

sjuksköterskorna hjälpte till i det dagliga livet genom att identifiera svårigheter i 

vardagen, vilket gav signifikant förbättring av egenvården. Riley et al. (2012) fann att 

deltagarna underlättade vardagen genom egenvårdsbeteenden, som att anlita städhjälp 

eller ta bussen till affären. Personer med hjärtsvikt har ofta symtom redan vid lätt 

ansträngning och kan därför behöva råd om åtgärder som kan underlätta det dagliga 

livet och som är energisparande (Wikström, 2014).  Förebyggande åtgärder kan 

därmed ses som egenvårdsbeteende, och sjuksköterskans uppgift blir att informera 

och hjälpa personer med hjärtsvikt att skapa egna rutiner och motivera till förändring. 

 

Rodriguez- Gasquez Mde et al. (2012) påpekar vikten av att kunna tillgodogöra sig 

information för att det skall vara möjligt att skapa ett egenvårdsbeteende.  Muntlig 

utbildning och information i bokform ökade egenvårdsbeteendet med 66 % efter nio 

månader. Rodriguez- Gasquez Mde et al. (2012) undersökte även "need to treat", 

vilket är hur många personer som behöver behandlas för att det skall ge effekt på en 
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person. Resultatet blev 2,5 personer för att en person skulle öka sin egenvård med 

minst 20 %. Undersökning av ”need to treat” är intressant i den aspekten att behovet 

av resurser går att förutse. Andra redskap som användes för att uppnå egenvård var till 

exempel en viktdagbok. Det gav signifikant ökat egenvårdsbeteende under ett år och 

efter andra året då interventionsgrupperna gått tillbaka till vanlig vård sågs ingen 

signifikant skillnad (Dracup et al., 2014).  

 

Zamanzadeh et al. (2013) utgick ifrån Orems egenvårdsteori vid utbildning och 

uppföljning av personer med hjärtsvikt. De såg att personerna behövde olika stöd och 

olika mycket information och utbildning. Meningen med egenvård är att den enskilda 

personen skall styra sin egen utveckling och agerande för att skapa hälsa, 

sjuksköterskans uppgift blir att stödja och främja personens egna förmågor (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Vid studiens uppföljning efter tre månader sågs en 

signifikant förbättring i egenvårdsbeteende (Zamanzadeh et al., 2013). Egenvård 

används av personen medvetet och utvecklas konstant både över tid och med person 

samt situation (Orem et al., 2001).  Hjärtsvikt är ett tillstånd som blir sämre över tid. 

Genom att använda Orems egenvårdsteori ser sjuksköterskan hela personen och inte 

sjukdomstillståndet, och kan därmed anpassa stöd, omgivning, information och 

utbildning individuellt.  

  

Personcentrerad vård innebär att se helheten av en person. WHO förespråkar 

personcentrerad vård och beskriver det som att ingå ett partnerskap emellan 

vårdgivare och vårdtagare (Ekman et al., 2011). Där personens upplevelser, 

förutsättningar och förmågor tas i beaktning (Göteborgs Universitet, 2015). Den 

didaktiska modellen utgår ifrån personen som en helhet av fysisk, psykisk och 

existentiella dimensioner (Andersson et al., 2015), vilket kan betecknas som 

personcentrerad vård. Nästan alla artiklar i föreliggande studie har använt sig av 

personcentrerad vård i olika omfattning. Det innebär till exempel att alla deltagare har 

fått individuell utbildning, begreppet personcentrerad vård har dock inte använts 

förutom i artikeln av Ross et al. (2015). Det kan även ses som en nackdel för 

omvårdnad som vetenskaplig disciplin då teorier och begrepp syftar till att synliggöra 

omvårdnad, stärka sjuksköterskans profession och ge en riktning i det praktiska 

arbetet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Hörnsten (2013) ser svårigheter med att 

implementera personcentrerad vård. Det anser författarna till föreliggande studie 

stämmer då det finns få vetenskapliga artiklar som använder begreppet. Det finns inte 

heller som keyword eller mesh term, vilket gör begreppet svår definierbart för 

sjuksköterskan i den praktiska omvårdnaden.  

 

Pedagogiska möten 

En artikel gav utbildning i grupp till personer med hjärtsvikt samt en bok om hur det 

är att leva med en kronisk sjukdom (Smeulders et al., 2009), det gav signifikant 

skillnad angående fysisk aktivitet när studien avslutades efter sex veckor. Närvaron av 

andra personer med hjärtsvikt har visat ge stöd i målet till att göra 
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livsstilsförändringar och många har även önskemål om att dela sina framgångar och 

motgångar med andra i samma situation (Tomita et al., 2008; Wikström, 2014).  Det 

tyder på att utbildning i grupp kan leda till ökad motivation för personerna med 

hjärtsvikt att engagera sig i förebyggande åtgärder. Det visar tydligt ett behov av att 

mötas i grupp och diskutera svårigheter och möjligheter i personernas liv.  

 

Agrinier et al. (2013), de Souza et al. (2014), Rodriguez- Gasquez Mde et al. (2012), 

Thompson et al. (2005), Weintraub et al. (2010), Yu et al. (2015) och Agren et al. 

(2013) utförde hembesök hos deltagarna. Mestadels var hembesöken förknippade med 

utbildning, både om hjärtsvikt och om egenvård. Då artiklarna använde olika redskap 

och olika antal hembesök är det svårt att dra slutsatser om hembesökens inverkan på 

artiklarnas resultat. Enligt Myers et al. (2006) är vård i hemmet mer kostnadseffektivt 

än vård på sjukhus och flera personer med hjärtsvikt föredrar att vårdas i hemmet. 

Sjuksköterskor som arbetar på en hjärtsviktsmottagning bör även göra hembesök för 

att bidra till tillgänglighet i vården, öka kontinuitet och stödja personen med hjärtsvikt 

i deras egenvård. Hembesök kan också bidra till en kunskapsutveckling, inte enbart 

för personen med hjärtsvikt och anhöriga utan även för sjuksköterskan som får en 

helhetsbild av livssituationen.  

 

E-hälsa 

E-hälsa beskrivs som informations- och kommunikationsteknologier (IKT) som skall 

leda till utveckling och förbättring inom vården (Gard & Melander Wikman, 2012). 

E-hälsa kan stärka personcentrerad vård då personer med hjärtsvikt kan hitta 

evidensbaserad information och underlätta kommunikationen med 

hjärtsviktssjuksköterskan (ibid.).  E-hälsa är sjukvårdens framtid och det finns ett stort 

behov av utveckling och anpassning av redskap. Redskap som identifierades i 

föreliggande studie var telefoner, telemoniteringssystem, datorprogram, nätbaserad 

medicin journal och videoutbildning som borde anpassas och användas i mycket 

större utsträckning än vad som görs idag.  E-hälsa nämns inte vid namn i artiklarna. 

Det kan i samma utsträckning som att personcentrerad vård inte nämns eller används 

som begrepp, försvåra för sjuksköterskan vid sökandet efter evidensbaserad 

forskning. 

 

Telefonuppföljning 

I flera artiklar i föreliggande studie används telefonsamtal för att följa upp symtom, 

ge stöd eller utbilda personer med hjärtsvikt. På hjärtsviktsmottagningar i Sverige 

används telefon för uppföljning och rådgivning (Dahlström et al., 2010). Artiklarna i 

föreliggande studie påvisar att telefonuppföljning tillsammans med utbildning 

(Andryukhin et al., 2010; Bento & Brofman, 2009; Chen et al., 2010; de Souza et al., 

2014; Dracup et al., 2014; Dunagan et al., 2005; Kutzleb & Reiner, 2006; Mussi et al., 

2013; Rodriguez-Gazquez Mde et al., 2012; Shearer et al., 2007; Sisk et al., 2006; 

Weintraub et al., 2010; Yu et al., 2015; Zamanzadeh et al., 2013) kan leda till ökad 

livskvalitet, ökat funktionellt status, minska nyttjandet av vård, minskade kostnader, 
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minskad mortalitet, ökad kunskap om hjärtsvikt samt ökat egenvårdsbeteende. Vid 

granskning av figur 1 syns tydligt att telefonuppföljning som redskap är en viktig 

faktor för sjuksköterskan att använda på en hjärtsviktsmottagning.  

 

Flertalet artiklar använde endast telefonuppföljning som redskap ihop med 

komponenten utbildning, (Bento & Brofman, 2009; Chen et al., 2010; Dunagan et al., 

2005; Mussi et al., 2013; Shearer et al., 2007; Sisk et al., 2006) vilket påvisade att allt 

ifrån tre upptill 12 telefonsamtal kunde ge signifikant skillnad i nyttjandet av vård och 

kostnader, samt ge bättre livskvalitet och funktion samt signifikant skillnad i 

egenvård. Mussi et al. (2013) följde upp deltagarna med fyra telefonsamtal. Det gav 

signifikant skillnad i kunskap och mortalitet medan Dunagan et al. (2005) följde upp 

med tre telefonsamtal och inte påvisade skillnad i mortaliteten. Det leder till slutsatsen 

att telefonuppföljning är ett viktigt redskap för sjuksköterskan på 

hjärtsviktsmottagningar, där telefonsamtal kan ge effekt redan efter tre samtal. 

 

Dracup et al. (2014) hade förutom två telefonsamtal till deltagarna även 

videoutbildning, viktdagbok och informationsblad. Det gav signifikant skillnad i ökad 

egenvård och minskad mortalitet samt minskade mottagningsbesöken. Det påvisar att 

kostnaden för telefonuppföljning redan efter två samtal ihop med andra redskap är 

kostnadseffektivt, och att telefonuppföljning enbart tillsammans med komponenten 

utbildning minskar nyttjandet av vården. Rodriguez Gasquez-Mde et al. (2012) 

uppger inte hur många telefonsamtal som utfördes av sjuksköterskorna, andra redskap 

som användes var bok om egenvård, hembesök och grupputbildning vilket gav ökat 

egenvårdsbeteende hos deltagarna i studien. På grund av att antalet telefonsamtal inte 

angavs är det svårt att utvärdera om telefonsamtalen eller de övriga redskapen i 

artikeln gav resultatet.  

 

de Souza et al. (2014) använde även redskapet hembesök tillsammans med fyra 

telefonsamtal, det gav signifikanta skillnader i egenvård och mortalitet samt ökad 

kunskap om hjärtsvikt. Yu et al. (2015) ringde 12 gånger till sina deltagare 

tillsammans med hembesök, vilket gav skillnad, dock inte signifikant gällande 

egenvård, livskvalitet, återinläggningar och mortalitet.  Artiklarna påvisar här att 

kvantiteten av telefonsamtalen inte utgör resultat utan snarare kvaliteten av 

telefonsamtalen. Kutzleb och Reiner (2006), Zamanzadeh et al. (2013), Andruykhin et 

al. (2010) och Weintraub et al. (2010) ringde deltagarna i sina studier mellan sex till 

20 gånger och tillsammans med utbildning, telemonitoreringssystem, skriftlig 

information, gruppmöten och viktdagbok påvisades en signifikant skillnad i 

egenvårdsbeteende, livskvalitet, fysisk prestation samt minskat nyttjande av vården 

och minskad mortalitet. Resultaten tyder på att komponenten utbildning tillsammans 

med telefonuppföljning ger signifikant skillnad i egenvård, minskat nyttjande av 

vården samt minskade kostnader och ger bättre, men inte signifikant skillnad när 

funktion och livskvalitet utvärderades. Adderar sjuksköterskan ännu ett redskap kan 

även livskvalitet och funktionell status öka signifikant hos personer med hjärtsvikt. 

Viktdagbok som redskap kan till exempel bidra till ökad förståelse för symtom hos 
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personer med hjärtsvikt, som i sin tur leder till förändringar och förbättringar i det 

dagliga livet.  

 

Flertalet artiklar (Andryukhin et al., 2010; Chen et al., 2010; Dunagan et al., 2005; 

Kutzleb & Reiner, 2006; Shearer et al., 2007; Weintraub et al., 2010; Yu et al., 2015; 

Zamanzadeh et al., 2013) startade uppföljningen via telefon inom en vecka från 

utskrivningen från sjukhuset men då artiklarna ringde olika antal gånger är det svårt 

att säga huruvida tidig uppföljning påverkade resultaten i artiklarna. Rodriguez 

Gasquez-Mde et al. (2012) startade sin telefonuppföljning först efter två månader 

troligen på grund av att deltagarna även fick grupputbildningar, hembesök och erhöll 

en bok om egenvård. 

 

Virtuellt stöd på distans 

Som virtuellt stöd har författarna till föreliggande studie inkluderat; 

telemonitoreringssystem, nätbaserad medicin journal, utbildningsprogram i datorn och 

videoutbildning vilket påträffades i artiklarna av (Agren et al., 2013; Agrinier et al., 

2013; Dracup et al., 2014; Konstam et al., 2011; Riley et al., 2013; Weintraub et al., 

2010).  Enligt Gard och Melander Wikman (2012) finns det även andra virtuella stöd 

såsom larm, trygghetstelefoner och funktionella stöd. Tre artiklar tittade på 

telemonitoreringssystem (Konstam et al., 2011; Riley et al., 2013; Weintraub et al., 

2010). Riley et al. (2013) påvisade att systemet kunde förbättra deltagarnas egenvård 

genom att de förstod vad som var deras habitual tillstånd samt att personerna insåg att 

hjärtsvikt var en kronisk åkomma, det ökade deltagarnas motivation till 

livsstilsförändringar. Egenvårdsbeteende och livsstilsförändringar lärs genom 

utbildning, och är nödvändigt för personer med hjärtsvikt.  Riley et al. (2013) 

påvisade att deltagarna använde telemonitoreringssystemet och införlivade det i deras 

dagliga liv trots hög ålder, vilket även Strömberg (2002) har hittat studier som 

påvisar. Flertalet tidigare studier påvisade att äldre är rädda för teknologin då de inte 

vill ligga till last för vården eller anhöriga om de inte förstår teknologin eller orsakar 

falsklarm (Peek, Aarts, & Wouters, 2015). Tyvärr har studierna utförts innan 

personerna fått hem teknologin för att pröva. Äldre personer såg fördelar med 

teknologin, då de kunde känna sig säkrare och vara oberoende med hjälp och stöd från 

teknologin, men personerna såg inte sig själva som användare utan snarare de som var 

äldre och sjukare (ibid. ). Äldre kan förstå och se fördelar med teknologi i hemmet, 

teknologi kan underlätta vardagen för personer med hjärtsvikt, där merparten är äldre. 

När ett flertal studier genomförts innan de äldre prövat teknologin kan det underbygga 

myten om att äldre inte klarar av det. 

 

Deltagarna i Rileys et al. (2013) studie upptäckte att inte bara vardagen underlättades 

utan även att kontakten med vården förbättrades. Användandet av teknologin kan 

bidra till att mer vård utförs i hemmet, och mycket av teknologin kan personer med 

hjärtsvikt utföra själv, vilket minskar resursbehovet. Än så länge är spridningen av e-

hälsa begränsad trots att studier visar att äldre vill bo hemma i så stor utsträckning 
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som möjligt, teknologin kan enligt bevis ge minskade vårdtider (Peek et al., 2015). 

Introduceringen av teknologi för äldre blir därmed av största vikt och designen av 

teknologin bör även anpassas till de äldre så att de fortfarande känner att de har 

kontroll över situationen (Peek et al., 2015; Tomita et al., 2008). Vårdpersonalen bör 

även utvärdera och ge feedback till programmerarna (Tomita et al., 2008). Personerna 

som designar teknologin har lite förståelse för de äldres unika behov. För att lyckas 

designa en bra funktion, behöver de tala med de äldre (Peek et al., 2015).  E-hälsa 

måste utvecklas i takt med tiden och vara användarvänligt, snart kommer generationer 

som har använt teknologin i en stor del av sitt liv och då måste vården möta deras 

krav. 

 

Weintraub et al. (2010) påvisade i sitt resultat att telemonitoreringssystem 

tillsammans med telefonuppföljning bidrog till minskat nyttjande av vården samt 

minskad mortalitet, Konstam et al. (2011) hade telemonitoreringssystem och 

utbildning vid två tillfällen, resultatet påvisade en ökning i livskvalitet inte bara för 

interventionsgruppen utan även för gruppen som fick vanlig vård. Det tyder på att 

telemonitorering ensamt som redskap inte kan bidra till förbättringar för personer med 

hjärtsvikt utan även andra redskap behövs, tillexempel telefonuppföljning för att 

deltagarna skall uppnå förbättringar.  

  

Ågren et al. (2013) utbildade sina deltagare i hemmet genom ett dataprogram, vilket 

visade sig vara kostnadseffektivt. Kunskaper som erhålls via dataprogram har visat 

sig vara hållbart då deltagarna själva bestämmer inlärningstak, hur många gånger de 

behöver använda programmet och vad som är av intresse (Stromberg, 2002). 

Dataprogram kan anses vara ett bra sätt att utbilda och informera personer med 

hjärtsvikt, genom att vården erbjuder ett dataprogram med information som personer 

med hjärtsvikt är i behov av kan vården styra att informationen är evidensbaserad.  

Hälsa 2,0 är information om sjukdomar som kan hittas på internet, detta kan vara 

hemsidor som 1177 vårdguiden eller andra mer opålitliga källor såsom Facebook eller 

andra forum (Gard & Melander Wikman, 2012). Då teknologin är en stor del av 

samhället idag bör vården bidra och underlätta för personer med hjärtsvikt och ge 

förslag på hemsidor på internet som är tillförlitliga för att skapa ökad delaktighet samt 

öka personernas kunskap om hjärtsvikt.  Dracup et al. (2014) hade förutom 

telefonuppföljning, viktdagbok och informationsblad. En interventionsgrupp fick 

också utbildningen på video. Det påvisades signifikanta skillnader i mottagningsbesök 

och mortalitet samt egenvårdsbeteende för båda grupperna. Videoutbildning har 

således ingen effekt och det kan bero på att informationsblad, dagbok och 

telefonuppföljning räcker som redskap för att följa upp utbildning. Det kan även bero 

på att videoutbildning är en envägskommunikation och inget interaktivt hjälpmedel 

som förändras över tid eller enbart visar det som är intressant för mottagaren. Vid 

användandet av en nätbaserad medicin journal kunde sjuksköterskan under hembesök 

hos deltagaren rapportera deras hälsostatus och vid avvikelser som behövde åtgärdas 

fick läkaren ett larm (Agrinier et al., 2013). Det gav en stor kostnadsbesparing. Hade 

deltagarna fått tillgång till journalen för att själva rapportera sin hälsostatus och läsa 
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sin journal, hade utbytet kanske blivit ännu större.  Kan personer med hjärtsvikt läsa 

sin journal bidrar det till beslutsfattande och delaktighet angående behandlingar och 

vård (Gard & Melander Wikman, 2012).   

 

Figur 10, en modell över komponenter och redskap som påvisades i artiklarna. Personen med hjärtsvikt 

är i centrum, och sjuksköterskan skall i samarbete med personen underlätta det dagliga livet genom 

komponenterna utbildning och e-hälsa. Under varje komponent finns olika redskap som kan underlätta 

arbetet.  

 

Nyttan med hjärtsviktsmottagning 

Effekterna av komponenterna utbildning och e-hälsa, samt redskapen som 

framkommit konstaterades ge en ökad livskvalitet, minskade nyttjandet av vården, 

minskade mortaliteten samt minskade kostnader för sjukvården, se figur sju, åtta och 

nio. Dunagan et al. (2005) påvisade ingen skillnad i mortalitet, vilket kan bero på hög 

medelålder hos deltagarna i studien samt att inkluderade deltagare hade NYHA klass 

II, III eller IV. Då hjärtsvikt är kroniskt, försämras den under tid och så småningom 

leder till bortgång, kan deltagarna försämrats i sin hjärtsvikt då studien pågick under 

ett år. de Souza et al. (2014) påvisade ingen skillnad i nyttjandet av vården gällande 

antal vårddygn. Interventionen i artikeln var fyra korta telefonsamtal och fyra 

hembesök vilket ledde till signifikant ökning i egenvård och kunskap om hjärtsvikt. 

Det kan påvisa att fyra telefonsamtal och fyra hembesök är en för liten intervention 

för att påverka personernas behov av vård. 

 

Larsson (2015) påvisar att sjuksköterskebaserad mottagning för reumatism är 

kostnadseffektivt. På grund av att läkarbesök är dyrare, och att deltagare i studien fick 

personcentrerad vård som fokuserade på deras resurser och behov bidrog till att 
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deltagarna inte sökte vård i onödan. Deltagarnas egna berättelser skapade en relation 

emellan vårdpersonal och vårdtagare, vilket gav sjuksköterskorna en stark grund till 

planerande och behandlingar. Personcentrerad vård ökade därmed personernas 

självförtroende och minskade vårddygnen med upptill 70 % (ibid.). En 

sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning kan därmed med fördel använda 

personcentrerad vård. Den kan även anses vara kostnadseffektiv, vilket stöds av fyra 

artiklar i föreliggande studies resultat (Agren et al., 2013; Agrinier et al., 2013; Chen 

et al., 2010; Dunagan et al., 2005).  Enligt Socialstyrelsen (2015) kommer 

kostnaderna för vården att öka då de nya riktlinjerna kommer kräva organisatoriska 

förändringar för att bidra till en jämlik vård. Sjuksköterskebaserad 

hjärtsviktsmottagning är kostnadseffektivt och troligtvis vårdens framtid för personer 

med hjärtsvikt.  

 

Konklusion 

Den systematiska litteraturstudien påvisade två komponenter, utbildning och e-hälsa 

som tillsammans med olika redskap underlättade för sjuksköterskor på 

hjärtsviktsmottagningar att arbeta evidensbaserat med personen i centrum. Resultatet 

visade tydligt att personer med hjärtsvikt behöver få utbildning och information för att 

få följsamhet till rekommenderad behandling genom att förstå sina symtom som 

bidrar till ett egenvårdsbeteende. Utbildningen kan ske via gruppmöten, skriftlig 

information eller utbildningsprogram på datorn. Ytterligare hjälpmedel kan vara 

viktdagbok eller telemonitoreringssystem som hjälper personen att förstå sina 

symtom. Lika viktigt är uppföljningen av personerna med hjärtsvikt. Det kan utföras 

via telefon, i hemmet eller på mottagning vilket kan bidra till kostnadseffektivitet.  

Slutligen utformades en modell för att skapa en överblick av de delar som framkom i 

resultatet. Personen med hjärtsvikt bör stå i centrum och sjuksköterskans uppgift blir 

att utbilda, stödja och hjälpa personen med att ta egna beslut i vården samt skapa 

livskvalitet. 

 

Implikation 

Genom att påvisa betydelsen med sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning och 

komponenterna utbildning och e-hälsa kan föreliggande studie hjälpa sjuksköterskor 

att uppnå de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård och bidra till en fortsatt 

utveckling av hjärtsviktsvården i Sverige. Förhoppningsvis kan föreliggande studie 

bidra till att sjuksköterskan arbetar personcentrerat och evidensbaserat, inte enbart på 

en hjärtsviktsmottagning utan dessutom på andra sjuksköterskebaserade mottagningar 

som arbetar med kroniskt sjuka personer. I framtiden kommer vården allt mer i ske i 

hemmet och forskning bör studera mottagningssjuksköterskor som gör hembesök, hur 

personer med hjärtsvikt kan bli mer delaktiga i vården samt utveckling av e-hälsa. 

Patientutbildning är en stor del av sjuksköterskans roll vilket påvisas av föreliggande 

studie. Sjuksköterskornas grundutbildning måste därför inriktas mer på pedagogik än 

vad som görs i nuläget. 
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studie (4) 

Inga 
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data 
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Brister Generaliserbar God sam-
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Oprecisa 

data 

Före-

ligger 

ej 
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Artikelöversikt 
Artikel 1 
Referens Agrinier, N., Altieri, C., Alla, F., Jay, N., Dobre, D., Thilly, N., & Zannad, F. 

(2013). International Journal of Cardiology, 168,3652-3658. 

Land 

Databas 

Frankrike 

Academic Search Elite 

Syfte Utvärdera om ett speciellt hjärtsviktsprogram var effektivt och 

kostnadsreducerande. 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Observations cohort studie 

Alla som vårdats på sjukhus med diagnosen hjärtsvikt i Lorraine området 

blev 2006 erbjudna att deltaga i studien n=1223. De fick hembesök, 

utbildning och en nätbaserad medicin journal. Följdes fram till 2010 och 

jämfördes sedan med patienter diagnostiserade med hjärtsvikt i övriga 

Frankrike. 

The Kaplan-Meior method, SAS version 9,3 

Bortfall redovisades 

Slutsats Var effektivt och minskade kostnaderna 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Måttlig (3) 

 
Artikel 2 

 

Referens Andryukhin, A., Frolova, E., Vaes, B., & Degryse, J.(2010). 

 Journal of General Practice, 16,205-214. 

Land 

Databas 

Ryssland 

Pubmed 

Syfte Undersöka effekten av en sjuksköterskebaserad utbildning, kombinerat med 

träning kan påverka återinskrivningar och dödlighet för patienter med 

hjärtsvikt. 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Datanalys 

Bortfall 

 

  

One blinded, randomiserad klinisk studie 

Patienter med systolisk hjärtsvikt >50 år, medelålder 67 år. 

Patienterna delades in i två grupper, vanlig vård (n=41) och 

interventionsgruppen (n=44) som fick utbildning av en sjuksköterska i grupp 4 

gånger, fortsatt individuella program och därefter telefonsamtal 1 gång per 

vecka i 6 månader. 

Patienterna genomgick en fysisk undersökning innan studien och efter 6 

månader. 

Mann-Whitney- U test 

Bortfall redovisades 

Slutsats Interventionsgruppen fick förbättrad BMI, minskad midja, bättre 6 min 

gångtest, bättre kolesterolnivå, bättre livskvalitet och minskad ångest. Det 

visade skillnad mellan återinskrivningar eller dödlighet, ej signifikant. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög (4) 
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Artikel 3 
Referens Chen, Y-H., Ho, Y-L., Huang, H-C., Wu, H-W., Lee, C-Y., Hsu, T-P., Cheng, 

C-l., & Chen, M-F.(2010).  

The Journal of International Medical Research, 38,242-252.  

Land 

Databas 

Kina 

Pubmed 

Syfte Utvärdera effekten av telefon intervention hos kinesiska patienter med 

hjärtsvikt 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Prospektiv studie, icke konkurerande 

Patienter med ultraljudsdiagnostiserad hjärtsvikt, EF < 45 %,  > 18 år och 

kliniska symtom på hjärtsvikt inkluderades i studien. 

Patienterna delades upp i två grupper, en grupp fick vanlig vård (n=275), och 

den andra gruppen fick telefon intervention gjord av sjuksköterskor (n=275) 

max 72 timmar efter utskrivning från sjukhuset och med 2 veckors intervall. 

När läget hade stabilisterat sig kunde intervallen bli mellan 3-4 veckor istället. 

Patienterna fick utbildning om diet, vätskerestriktioner och samtal om 

läkemedlen. Journal granskning utfördes över vårdtillfällen, dödlighet och 

kostnad. 

X2 test, SPSS version 15,0 

Bortfall redovisades inte 

Slutsats Resultatet blev korta vårdtider, färre återinskrivningar och kortare tid på 

sjukhuset för interventionsgruppen. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Låg(2) 

 
Artikel 4 
Referens Dracup, K., Moser, D., Pelter, M., Nesbitt,T., Southard, J., Paul, S., 

Robinson,S., & Cooper, L.(2014). American Heart Association, 130,256-264. 

Land 

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Undersöka om ett utbildningsprogram kan minska dödlighet och 

återinskrivningar för patienter med hjärtsvikt. 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Randomiserad kontroll studie 

Patienter med hjärtsvikt >18 år som varit vårdade på sjukhus de senaste 6 

månaderna, som levde på landsbygden. 

Patienterna delades in i tre grupper, en grupp fick vanlig vård (n=213), de 

andra två grupperna fick utbildning i en timme av en sjuksköterska samt en 

viktdagbok och en skrift om när de borde söka vård, den ena gruppen (n=202) 

fick telefonsamtal varannan vecka och den andra gruppen (n=198) fick en 

video av utbildningen samt telefonsamtal varje vecka. Enkäter besvarades 

angående egenvård och de fick besvara ett kunskapstest om hjärtsvikt. Journal 

granskning utfördes angående dödlighet och återinskrivningar. 

SPSS version 18,0, X2, 1-way ANOVA 

Bortfall redovisades                                                                                                                                                                                                            

Slutsats Resultatet visade liten signifikant skillnad på dödlighet och återinläggningar, 

dock hade båda interventionsgrupperna signifikant bättre egenvård. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög (4) 
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Artikel 5 
Referens Dunagan, C., Littenberg, B., Ewald, G., Jones, C., Beckham, V., Waterman, B., 

Silverman, D., & Rogers, J.(2005).Journal of Cardiac Failure, 11, 358-365. 

Land 

Databas 

USA 

Clinical Key 

Syfte Utvärdera inverkan av ett sjuksköterskelett telefonbaserat program, vad det har 

för inverkan på behovet av sjukhusvård, dödlighet, funktionellt status och om 

deltagarna var nöjda med vården. 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Randomiserad kontroll studie. 

Vara boende inom BJC Home Cares service område, ha en sjukförsäkring 

tecknad av Medicare, Medicaid eller Group Health Plan Advantra eller ingen 

sjukförsäkring, ha en läkare som sjuksköterskorna kunde diskutera deltagarnas 

vård med. Symtom/tecken som visade en försämring av deras hjärtsvikt, tillhöra 

NYHA-klass II-IV och vara diagnostiserade genom EKO. 

Delades in i två grupper, interventionsgruppen n=76 och kontrollgruppen n= 75, 

medelålder 70 år. Bägge grupperna fick utbildning i sjukdomen hjärtsvikt, hur 

den behandlas, deras roll i att själva väga sig och utvärdera symtom som visar 

på försämring. Interventionsgruppen fick schemalagd telefonkontakt. Följdes 

under ett år. 

SAS version 8,2 

Inga bortfall redovisades 

Slutsats Signifikanta skillnader efter sex månader men inte efter ett år. Men fortfarande 

skillnader i återinläggningar, mindre antal dagar på sjukhus, färre kostnader. 

Liten skillnad i livskvalitet och funktions status. Ingen skillnad i dödlighet. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Måttlig (3) 

 
Artikel 6 
Referens Bento, V., & Brofman, P. (2009). 

Arg Bras Cardiol, 92(6), 454-460. 

Land 

Databas 

Brasilien 

Clinical Key 

Syfte Utvärdera om konsultation med sjuksköterska har någon inverkan på 

återinläggningar. 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Enkel blind randomiserad, klinisk prövning 

Personer med hjärtsvikt och NYHA- klassificering, över 18 år som hade tillgång 

till telefon och bodde i området Curitiba. 

Delades in i två grupper genom lottdragning. Interventionsgrupp n=20, 

medelålder 54 år och kontrollgrupp n=20, medelålder 61. Kontrollgruppen fick 

traditionell hjärtsviktsvård och interventionsgruppen traditionell hjärtsviktsvård 

samt telefonuppföljning var 14:e dag. 

Statistica version 7 

Inga bortfall redovisades 

Slutsats Signifikant skillnad på återinläggningarna 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Låg (2) 



BILAGA B  

 

Artikel 7 
Referens Konstam, V., Gregory, D., Chen, J., Weintraub,A., Patel, A., Levine, D., 

Venesy, D., Perry, K., Delano, C., & Konstam, M. (2011). 

Journal of Cardiac Failure, 17,151-157. 

Land 

Databas 

Spanien 

Pubmed 

Syfte Jämföra SPAN-CHF med eller utan AHM (telemonitoreringssystem) för att se 

om AHM gav ökad livskvalité. 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Randomiserad, prospektiv kontrollerad studie 

På fyra sjukhus, valdes 188 patienter ut och delades in i två grupper där båda 

fick vanlig vård samt ett informationsblad om vanliga symtom. En grupp med 

AHM n=94 och en utan AHM n=94, symtomen skickades per mail varje 

vecka till deltagarnas ordinarie läkare. Data samlades in dag 45 och dag 90 för 

att samla in data om livskvalité enligt ett speciellt formulär.  

T-test och Mann-Whitney U-test 

Bortfall redovisades 

Slutsats Telemonitoreringssystemet (AHM) bidrog inte till ökad livskvalité 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Låg (2) 

 

Artikel 8 
Referens Kutzleb, J., & Reiner, D.(2005).  

Journal of the American academy and Nurse Practicioners, 18,116-123. 

Land 

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Utvärdera effekten av en sjuksköterskebaserad utbildning för patienter med 

hjärtsvikt. 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Prospektiv, quasi experimentell studie 

Patienter med hjärtsvikt på en kardiolog klinik emellan 18-75 år. 

En grupp fick vanlig vård (n=13) och den andra gruppen (n=10) fick utbildning 

av en sjuksköterska samt telefonsamtal en gång per vecka samt viktdagbok. 

Enkäter om livskvalitet besvarades samt en fysisk undersökning utfördes innan 

studien och efter tre månader samt efter sex månader. 

Levenes test och Statistical package for Social science 

Bortfall redovisades inte 

Slutsats Resultatet visade att patienternas livskvalité ökade genom den här 

interventionen. Deltagarnas fysik ändrades inte. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Mycket låg (1) 



BILAGA B  

 

Artikel 9 
Referens Motta Mussi, C., Ruschel, K., Nogueira de Souza, E., Lopes, A., Trojhan, M., 

Paraboni, C., & Rabelo, E.(2013).  

Latino-Am. Enfermagem, Jan-Feb:,21(spec):20-8 

Land 

Databas 

Brasilien 

Clinical Key 

Syfte Utvärdera om kombinerad hemsjukvård och telefonkontakt med 

hjärtsviktspatienter som nyligen vårdats, förändrar deras kunskap om hjärtsvikt, 

egenvård jämfört med vanlig uppföljning under en sex månaders period. 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Randomiserad klinisk prövning 

Patienter 18 år och äldre med systolisk hjärtsvikt och EF 45% eller under och 

som nyligen vårdats på sjukhus på grund av sin hjärtsvikt. 

Interventionsgruppen n=101 och kontrollgruppen n=99, medelålder 63 år. 

Interventionsgruppen fick traditionell vård samt telefonuppföljning dag 10, 30, 

60 och 120. Kontrollgruppen fick traditionell vård. 

T-test, Chi-square och Mann-Whitney U-test 

Bortfall redovisades. 

Slutsats Efter tre månader, signifikant förbättring gällande kunskap om sin sjukdom samt 

i egenvård i bägge grupperna. Efter sex månader signifikant förbättring i 

interventionsgruppen, gällande kunskap om sin sjukdom och i egenvård. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög (4) 

 

Artikel 10 
Referens Nogueira de Souza, E., Eduardo Rohde, L., Brasil Ruschel, K., Mota Mussi, C., 

Beck da Silva, L., Biolo, A., Clausell, N., & Rejane Rabelo-Silva, E.(2014). 

European Journal of Heart Failure, 16, 1002-1008   

Land 

Databas 

Brasilien 

Clinical Key 

Syfte Undersöka om hembesök och telefonsamtal kan minska dödligheten och 

återinskrivningar för patienter med hjärtsvikt. 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Randomiserad klinisk studie 

Deltagarna delades upp i två grupper, en grupp fick vanlig vård (n=123), och en 

grupp (n=129) fick fyra hembesök samt korta telefonsamtal under 180 dagar. 

Enkät om egenvård besvarade samt ett kunskapstest både innan studien och efter 

180 dagar. Journalgranskning utfördes för att se antal vårdtillfällen. 

Mann-Whitney U-test, Student t-test 

Bortfall redovisades 

Slutsats Resultatet visade minskad dödlighet och förbättrad egenvård. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

 Hög(4) 



BILAGA B  

 

Artikel 11 
Referens Riley, J., Gabe, J., & Cowie, M.(2012).  

Journal of Clinical Nursing, 22, 2444-2455. 

Land 

Databas 

England 

Pubmed 

Syfte Undersöka om telemonitoreringssystem kan hjälpa patienter med hjärtsvikt att 

skapa egenvård 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Kvalitativ studie 

Personer med hjärtsvikt (n=15) som blivit utskrivna från sjukhus och fått 

telemonitorering i hemmet. Medelålder 74 år. 

Deltagarna fick ett telemonitoreringssystem i hemmet som mätte blodtryck, 

puls, vikt och symtom. Patienterna intervjuades efter tre månader och efter sex 

månader.  

Data analyserades utifrån grounded theory. 

Bortfall redovisades 

Slutsats Resultatet visade att alla använde sin telemonitorering dagligen trots hög ålder, 

det visade även på bättre egenvård då deltagarna lärde känna sina 

sjukdomssymtom. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Låg (2) 

 

Artikel 12 
Referens Rodriguez-Gazquez, M., Arredondo-Holguin, E., & Herrera-Cortés, R.(2012). 

Latino-Am. Emfermahem Mar.-Apr:,20(2):296-306. 

Land 

Databas 

Colombia 

Clinical Key 

Syfte Bedöma effektiviteten av ett sjuksköterskelett program, bidrar programmet till 

bättre egenvård för personer med hjärtsvikt? 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Randomiserad, kontrollerad klinisk prövning 

Personer 30 år eller över som har en diagnostiserad hjärtsvikt och NYHA-

klassificering I-III.  Delades in i interventions grupp n=33, medelålder 65 år 

eller kontrollgrupp n=30, medelålder 70 år. De i interventionsgruppen fick 

utbildning i sin sjukdom, läkemedelsbehandlingen, observera symtom som 

bidrar till försämring och att leva med hjärtsvikt under nio månader samt en 

bok om egenvård, de fick telefonsamtal, gruppmöten och hembesök. 

Kontrollgruppen fick traditionell hjärtsviktsvård. 

SPSS version 19,0 

Bortfall redovisades. 

Slutsats Egenvården i interventionsgruppen ökade med 66 %. 2,5 personer behöver 

delta i detta program för att en person skall öka sin egenvård med minst 20 %. 

Var deltagaren högre utbildad, påverkade även det egenvården till det bättre. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög (4) 



BILAGA B  

 

Artikel 13 
Referens Ross, A., Ohlsson,U., Blomberg, K., & Gustafsson, M.(2015).  

Journal of Clinical Nursing, 24,1594-1602. 

Land 

Databas 

Sverige 

Pubmed 

Syfte Utvärdera effekten av att personer med hjärtsvikt skriver frågor till första 

uppföljningen hos sjuksköterskor på en hjärtsviktmottagning. 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Mixed method; quasi experimental och kvalitativ studie 

Personer med ultraljudsdiagnostiserad hjärtsvikt som besökte en 

hjärtsviktsmottagning för första gången. 

Deltagarna delades upp i två gruppen, en grupp (n=64) fick vanlig vård och en 

grupp (n=86) fick skriva ner frågor de ville ha besvarat av sjuksköterskorna. 

Mötet skedde därefter utefter dessa frågor. 

Enkäter besvarades av deltagarna en vecka efter första mötet på 

hjärtsviktsmottagningen, en enkät handlade om empowerment och en enkät 

handlade om hur nöjda deltagarna var med vården.  

Frågorna som deltagarna hade gjort analyserad genom kvalitativ 

innehållsanalys. Samt Mann-Whitney U-test för enkäterna. 

Bortfall redovisades 

Slutsats Resultatet visade att deltagarna upplevde mötet mer individanpassat. Det visade 

även att deltagarna gärna önskade prata om hur det dagliga livet blev påverkat 

av hjärtsvikten. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Låg (2) 

 
Artikel 14 
Referens Shearer, N., Cisar, N., & Greenberg, E.(2007). 

Heart and Lung,36,159-169. 

Land 

Databas 

USA 

Clinical Key 

Syfte Undersöka effekten av en telefonbaserad "Empowerment Intervention" för 

personer med hjärtsvikt och om den bidrar till en meningsfull delaktighet 

gällande målsättning, egenvård samt personernas uppfattning om funktionell 

hälsa. 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Randomiserad klinisk undersökning 

Personerr med systolisk eller diastolisk hjärtsvikt, kunde läsa, tala och förstå 

engelska samt ha tillgång till telefon. Delades in i en interventionsgrupp n= 42 

och en kontrollgrupp n=45, medelålder 76 år. Kontrollgruppen fick ett samtal 

inom 12 veckor som påminde dem att fylla i en enkät. Interventionsgruppen 

blev intervjuade i hemmet och fick sedan ett telefonsamtal vecka 2,4,6,8 och 

12. 

ANOVAs, SPSS, SAS/STAT 9,1 

Bortfall redovisades 

Slutsats Endast signifikant skillnad i egenvården 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Måttlig (3) 



BILAGA B  

 

Artikel 15 
Referens Sisk, J., Hebert, P., Horowitz, C., McLaughlin, M-A., Wang, J., & Chassin, M. 

(2006). American college of Physicians, 145,273-283. 

Land 

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Undersöka effekten av en sjuksköterskebaserad intervention hos etniskt olika 

patienter med systolisk hjärtsvikt. 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Randomiserad effektiv studie 

Personer som hade haft minst ett besök på fyra sjukhus i Harlem, New York, 

med systolisk hjärtsvikt, >18 år och pratade engelska eller spanska. 

Deltagarna delades in i två grupper, en grupp (n=203) fick vanlig vård och en 

grupp (n=203) fick ett möte med en sjuksköterska där de fick utbildning om 

hjärtsvikt och egenvårdsbeteende.  

Två enkäter besvarades som handlade om deltagarnas funktionsstatus. 

Journalgranskning gjordes angående återinskrivningar och dödlighet. 

STATA 9,1 

Bortfall redovisades 

Slutsats Resultatet visade på minskad dödlighet och minskade återinläggningar. Även 

hälsan förbättrades men efter ett år hade hälsan återgått till utgångspunkten, då 

deltagarna inte längre fick någon uppföljning. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög(4) 

 

Artikel 16 
Referens Smeulders, E., van Haastregt, J., Ambergen, T., Janssen-Boyne, J., van Eijk, 

J., & Kempen, G.(2009). European Journal of Heart Failure,11,609-616. 

Land 

Databas 

Holland 

Clinical Key 

Syfte Utvärdera effekten av Chronic Disease self-Management Programme gällande 

hälsobeteende och egenvård hos patienter med hjärtsvikt. 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Randomiserad kontrollerad undersökning 

Personer diagnostiserade av en kardiolog med systolisk eller diastolisk 

hjärtsvikt i NYHA-klass II-III och förstod, talade och kunde skriva på tyska.  

Delades in i två grupper, Intervention n=186 och kontroll n=131, medelålder 

67 år. Interventionsgruppen fick i sex veckor, ett gruppmöte per vecka som 

varade i 2, 5 timmar samt en bok om hur det var att leva med en kronisk 

sjukdom. Kontrollgruppen fick traditionell hjärtsviktsvård. 

X2 test, Mann-Whitney U-test, t-test 

Bortfall redovisades. 

Slutsats Såg bara bättre resultat gällande fysisk aktivitet i IG och nyttjande av hälso- 

och sjukvård minskade. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög (4) 



BILAGA B  

 

Artikel 17 
Referens Thompson, C., Roebuck, A., & Stewart, S. (2005).  

The European Journal of Heart Failure, 7,377-384. 

Land 

Databas 

England 

Medline 

Syfte Undersöka om ett hydbridprogram (med både klinik och hembesök) kan minska 

återinläggningarna för personer med hjärtsvikt. 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Randomiserad kluster studie 

Personer som akut blivit inlagd på sjukhus för hjärtsvikt och som skrivs ut till 

hemmet. 

Deltagarna delades in i två grupper.  en grupp fick vanlig vård (n=48) och en 

grupp (n=58) fick utbildning på sjukhuset under vårdtillfället och därefter 

hembesök inom 10 dagar, och därefter uppföljning en gång i månaden på en 

klinik med utbildning och undersökning. 

Enkäter besvarades om compliance, livskvalitet och att leva med hjärtsvikt. 

Även journalgranskning gjordes angående dödlighet och återinskrivningar. 

SPSS, Student t-test, Mann-Whitney U-test 

Bortfall redovisades 

Slutsats Resultatet visade minskade återinläggningar och ökad livskvalitet vilket inte var 

signifikant. Antal vårddygnen minskade signifikant. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Måttlig(3) 

 

Artikel 18 
Referens Weintraub, A., Gregory, D., Patel, A., Levine, D., Venesey, D., Perry, K., 

Delano, C., & Konstam, M. (2010). Journal of Cardiac failure, 16,285-292. 

Land 

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Utvärdera om ett telemonitoreringssystem kan vara ett komplement till ett 

sjuksköterskebaserat sjukdomsprogram för personer med hjärtsvikt. 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Prospektiv randomiserad studie 

Personer vårdade på sjukhus inom två veckor för hjärtsvikt, exkluderade var 

personer som även hade annan kronisk sjukdom. 

Deltagarna delades upp i två grupper, båda grupperna (n=188), medelålder 69 

år, fick uppföljning av en sjuksköterska, telefonsamtal en gång per vecka, ett 

besök i hemmet och konferens med ett multiprofessionellt team en gång per 

vecka samt möjlighet att ringa till kliniken för hjälp, interventionsgruppen 

(n=95) fick även ett telemonitoreringssystem. Journalgransknings utfördes för 

att titta på återinskrivningar och dödlighet. 

SAS version 9,1 

Bortfall redovisades 

Slutsats Resultatet visade en signifikant skillnad i minskade vårdtider för 

interventionsgruppen. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Måttlig (3) 



BILAGA B  

 

Artikel 19 
Referens Yu, D., Lee, D., Stewart, S., Thompson, D., Choi, K-C., & Yo, C-M.(2015). 

 J Am Geratr Soc, 63:1583-1593. 

Land 

Databas 

Kina 

Pubmed 

Syfte Undersöka effekten av övergångsvård som leds av sjuksköterskor, stödjer den 

eftervården/egenvården hos personer med hjärtsvikt i Hongkong? 

Metod: 
 

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Randomiserad, klinisk undersökning 

På ett universitets sjukhus i Hongkong valdes 180 personer med 

diagnosticerad hjärtsvikt ut, de var tvungna att ha telefon, vara kines, inte ha 

några kognitiva nedsättningar och kunna kommunicera. De delades in i två 

grupper. Interventionsgrupp n=90 och kontrollgrupp n=88, medelålder 78 år. 

Interventionsgruppen fick hembesök, telefonuppföljning samt möjlighet att 

själv ta kontakt med en hjärtsjuksköterska. Kontrollgruppen fick traditionell 

hjärtsviktsvård. 

SPSS 18,0 

Bortfall redovisades 

Slutsats Ingen signifikant skillnad, dock minskade återinläggningar och mortalitet. 

Interventionsgruppen hade signifikant, kortare vårdtid, bättre egenvård och 

livskvalité. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Måttlig (3) 

 

Artikel 20 
Referens Zamanzadeh, V., Valisadeh, L., Howard, F., & Jamshidi, F.(2013).  

Nursing research and Practice, 2013,7. 

Land 

Databas 

Iran 

Academic search elite 

Syfte Utvärdera effekten av ett stödjande utbildningsprogram gällande egenvård hos 

personer med hjärtsvikt.                                                   

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Prospektiv randomiserad studie 

Personer med NYHA II-IV, > 18 år och EF <40%. 

Deltagarna delades upp i två grupper, en grupp fick vanlig vård (n=40) och en 

grupp (n=38) fick utbildning av en sjuksköterska utifrån Orems egenvård teori, 

som utgår ifrån personernas egen kunskap. Därefter följdes deltagarna upp med 

telefonsamtal en gång varannan vecka. 

En egenvårdenkät användes innan och efter studien genomförts. 

T-test, ANOVAs 

Bortfall redovisades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Slutsats Resultatet visade att egenvårdsutbildning ger bättre egenvård för personer med 

hjärtsvikt 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög(4) 

 



BILAGA B  

 

Artikel 21 
Referens Agren, S., Davidson, T., & Strömberg, A.(2013). 

Journal of Clinical Nursing, 22,2347-2353. 

Land 

Databas 

Sverige 

Clinical Key 

Syfte Utvärdera kostnaden för en sjuksköterskebaserad utbildning för personer med 

hjärtsvikt och deras partners. 

Metod: 
Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Randomiserad kontroll studie 

Personer diagnostiserade med hjärtsvikt som hade familj fick en enkät på mail, 

svarade de, inkluderades de i studien. 

Deltagarna delades in i två grupper, en grupp fick vanlig vård (n=84) och en 

grupp (n=71) fick utbildning i ett datorprogram av en sjuksköterska på tre 

tillfällen under tre månader i hemmet. 

Efter ett år svarade deltagarna och deras partner på samma enkät igen 

T-test, SPSS version 19,0 

Bortfall redovisades 

Slutsats Resultatet visade ingen signifikant skillnad då båda grupperna hade 

förbättringar, dock sågs en kostnadsminskning i QALY. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Låg(2) 
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